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CAPITOLUL 1. CE ÎNSEAMNĂ A FI ANTREPRENOR
1.1. CONCEPTE ANTREPRENORIALE – NOȚIUNI DE BAZĂ
Joseph Schumpeter (economist austriac, 1934)
spunea: „În antreprenoriat există o înțelegere pe
care o facem în legătură cu un anumit tip de comportament, care include:
1. inițiative;
2. organizarea și reorganizarea mecanismelor socioeconomice;
3. acceptarea riscului și a eșecului”.
Antreprenoriatul nu este o aventură, este o știință,
iar cei ce reușesc să creeze afaceri durabile în timp
o cunosc și o stăpânesc la perfecție. Unii o deprind din mers, alții, o învață, pas cu pas.
Activitatea de antreprenoriat este o activitate independentă, desfășurată pe propriul risc și orientată
spre obținerea profitului ca urmare a utilizării bunurilor, vinderii mărfurilor, executării lucrărilor sau
prestării serviciilor de către persoanele înregistrate în această calitate, în modul stabilit de lege. Activitate de antreprenoriat este desfășurată atât de persoanele juridice, cât și persoanele fizice (cetățenii).
Antreprenoriatul are ca principale obiecte de activitate crearea, finanțarea și gestionarea întreprinderilor, cu scopul de a obține profit. Fără îndoială, anume antreprenoriatul, în special - întreprinderile mici
și mijlocii, reprezintă factorul de dinamizare a economiilor, care aduce un aport considerabil la buna
funcționare a acestora.
Conform legii Republicii Moldova Nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, publicată în Monitorul Oficial din 1994, nr.2, art.33, este dat următoarea definiție a termenului de antreprenoriat:
Antreprenoriatul este o activitate de fabricare
a producției, executare a lucrărilor și prestare a
serviciilor, desfășurată de cetățeni și de asociațiile
acestora în mod independent, din propria
inițiativă, în numele lor, pe riscul său propriu și
sub răspunderea lor patrimonială, cu scopul de
a-și asigura o sursă permanentă de venituri.

AFACEREA ESTE SĂ FACI SINGUR
BANI DIN ACEEA CĂ EȘTI OCUPAT
Nu te duci la lucru, nu faci ce ţi se spune şi
nu aştepţi să-ţi dea cineva salariul stabili
pentru aceasta, dar singur decizi ce este de
făcut, munceşti atît cît e nevoie, ca să îţi poţi
face singur salariul dorit.

ANTREPRENORIATUL este un tip specific de activitate și se bazează pe 4 „piloni”:
INIŢIATIVĂ

LUAREA DECIZIEI

Întreprinzătorul nu așteaptă
indicații ci, desinestătător,
manifestă inițiativă, mobilizând resursele, cu scopul
de a produce mărfuri și a le
vinde.

Întreprinzătorul ia
decizii referitor la
afacere și trasează
direcțiile de dezvoltare a întreprinderii.

INOVAŢIE
Întreprinzătorul este inovatorul, raționalizatorul, care
tinde să producă mărfuri sau
servicii sau să implementeze
noi metode-moduri de a le
produce sau presta servicii.

RISC
Întreprinzătorul
își asumă tot
riscul, riscându-și
astfel reputația și
resursele investite
în afacere.
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Antreprenor este omul care-și asumă riscul în contextul organizării unei întreprinderi noi, crearea unui
produs/serviciu nou, este un inovator, manifestă inițiativă, investește mijloace, aplică aptitudini și își
asumă responsabilitatea pentru posibilele insuccese, cu scopul de a face bani și a-și satisface interesul
personal, respectând legea.
Pentru a completa lista de informații despre activitatea și calitățile care impulsionează rezultatele antreprenorilor s-au întreprins numeroase studii. Concluzia comună a acestora a fost că toți antreprenorii de
succes prezentau următoarele calități: controlul interior, capacitatea de planificare, asumarea riscurilor,
inovația, folosirea feedback-ului, luarea deciziilor, independența. Această listă se află între-un proces de
îmbunătățire continuă prin adăugarea de noi caracteristici.

PRINCIPII ANTREPRENORIALE ȘI MODELE DE SUCCES
1. CINE NU RISCĂ NU CÂȘTIGĂ”
Hoffman La Roche din Elveția este una dintre cele mai
mari și profitabile companii farmaceutice. În 1925 era
o firmă mică ce vindea vopsele textile. În perioada în
care vitaminele au fost descoperite, iar lumea științifică
nu le accepta, a achiziționat patentele de vitamine pe
care nu le dorea nimeni, a angajat cercetători de la Universitatea din Zurich, oferindu-le salarii mult mai mari
decât cele de profesori și a investit toți banii pe care îi
avea și pe care i-a împrumutat pentru această afacere.
După 60 de ani, jumătate din piața mondială a vitaminelor era deținută de Hoffman La Roche.

2. PROFITĂ DE OPORTUNITĂȚILE DE PE PIAȚĂ
Medicamentul Tylenol a fost folosit de ani de zile ca analgezic și se putea procura doar cu rețetă. Până
nu demult, aspirina, un analgezic mai vechi, deținea supremația întrucât nu era nevoie de rețetă pentru a fi procurată. Tylenol nu era atât de puternic precum aspirina, nu provoca tulburări gastrice și nu
avea efecte adverse. Când acest medicament s-a procurat fără rețetă, succesul în SUA a fost mult mai
mare decât au prevăzut producătorii. Acest succes a creat ocazia pentru „imitația creatoare”: firma
Johnson&Johnson înțelegând astfel că există o piață pentru un medicament ce înlocuia aspirina. Tylenol a apărut ca un analgezic universal și sigur, iar în 2 ani domina piața.

3. IDENTIFICĂ ANUMITE NEVOI SPECIFICE
În 1984, Michael Dell era student la medicină al Universității Texas din Austin și folosea un calculator personal de tip PC. În acest fel a ajuns să fie foarte nemulțumit de serviciile magazinelor care vindeau calculatoare gata asamblate de la producători și și-a pus problema dacă între nevoile clientului și
resursele producătorului nu ar putea exista o cale mai directă decât magazinul, care în afară de faptul
că nu ar adăuga valoare produsului, îngreuna mult comunicarea în ambele direcții. El și-a propus să
vândă calculatoare într-un mod revoluționar, asamblate după opțiunile clientului, direct din fabrică,
creând o comunicare directă client-producător. După propria să descriere, a reușit să adauge valoare
pentru client.
Afacerea începută de Michael Dell în 1984 cu 1000 de dolari are acum o cifră de vânzări de 36,9 miliarde. Dell este astăzi cel mai mare vânzător online de computere, vânzând de 50 de milioane de dolari
pe zi. Numărul de angajați în întreaga lume depășește 40.000.
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1.2. AI PUTEA FI OM DE AFACERI?
Nu putem clasifica argumentele pro/contra intrării în lumea afacerilor. Totul până la urmă depinde de
CE ÎȚI PLACE mai mult.
Îți putem propune o listă de control, care să-ți ajute să iei o decizie rațională. Bifează în dreptul fiecărei
propoziții care te caracterizează și numără câți de Da și câți de Nu ai acumulat.
DA

VREAU
SĂ

•

Lucrez pentru mine.

• Lucrez pentru alții.

•

Lucrez când vreau, cum vreau și cu cine vreau.

• Evit riscul.

•

Creez noi locuri de muncă, mă simt util în societate.

•

Câștig nelimitat (0 lei, 1 mln. lei etc.).

• Am program, concediu, salariu
stabil, premii trimestriale.

•

Iau salariul când vreau.

•

Am subordonați care să-mi raporteze asupra sarcinilor date.

•

Îmi creez singur condițiile de lucru.

• Iau salariul doar când firma are profit (am adus bani în firmă-am
salariu, nu am adus bani în firmă-nu am salariu).
• Lucrez cât e nevoie.
• Risc să investesc timp și bani, deși rezultatul nu este garantat.
SUNT
GATA SĂ

• Nu am concediu garantat, premii trimestriale.
• Nu am grafic stabil.
• Uneori nu am timp de responsabili-tățile
• de familie.
• Caut clienți singur.
• Lucrez în condiții mărite de stres, mă predispun eforturilor mari
fizice și psihice.
• De obicei reușesc să fac ce îmi pro-pun.

ÎMI SPUN
DESEORI

• Deservesc clienți găsiți de alții.
• Am câștig limitat (ex. 3000 lei/
luna), chiar dacă am muncit mai
mult decât e prevăzut în contract.
• Iau banii doar la o dată anumită.
Nu iau avans din salariu.
• Lucrez când, cum și cu cine îmi
spun alții.
• Mă subordonez șefilor și le scriu
rapoarte când cer.
• Lucrez în condițiile de muncă pe
care mi le creează alții.

• Am încredere în forțele proprii.
• Sunt gata să iau totul de la capăt în caz de eșec.

• Las mâinile în jos la primul eșec.

• Familia mă susține.

• Responsabilitățile de familie pentru mine sunt prioritare.

• Am oameni de succes de la care să învăț și care să mă încurajeze.

• Sunt sănătos, pot face față stresului o perioadă mai îndelungată.

• Sunt înconjurat de persoane
care nu s-au ocupat de business
niciodată, dar îmi dau sfaturi și mă
demotivează.

• Mă pot autocontrola.

• Vreau ca cineva să-mi dea salariu.

• Am pasiune pentru afaceri, modul de viață activ și riscant.

• Mă îmbolnăvesc des, mă doare inima, sunt stresat, cad în depresie.

• Să mobilizez resurse financiare, materiale, umane.

• Să mi se ofere resurse materiale, financiare, umane pentru
desfășurarea activității.

• Vreau să-mi fac singur salariul.
• Am mult spirit de inițiativă, de aventurier, posed spirit inovativ.

• Să fiu creativ.
• Să fiu mobil.
• Să mă autoperfecționez.
• Să-mi cunosc părțile slabe și forte.
• Să fiu director, persoana de care toți ascultă.

TOTAL

• Am timp pentru toate responsabilitățile de familie.

• Nu cred în capacitățile mele de
antreprenor.

• Să iau decizii.
ÎMI
PLACE

NU

DA

• Să execut ordinele altora.
• Să evit responsabilitatea de luare
a deciziilor.
• Să fiu expert doar într-un domeniu.
NU
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Dacă Nu<Da, atunci încă nu a venit perioada să-ți deschizi afacerea proprie. Trebuie să revii la această
listă atunci când simți că ai putea să obții mai multe decât la locul de muncă actual.
Dacă Da>Nu, atunci afacerile sunt de tine. Dar pentru a te convinge pe deplin de acest lucru, vezi dacă
deții următoarele calități:

EŞTI

ÎNVEŢI

Curajos, optimist, energic, perseverent, rezistent la stres,
responsabil, realist, cumpătat, sociabil, inventiv, descurcăreț,
de sine stătător, empatic, practic, convingător, economic,
punctual, flexibil la schimbări și inovații, ai abilități de lider,
de comunicare, experiență în muncă, poți impune un spirit
competitiv în echipă, poți învăță din greșeli.

Trăsăturile de personalitate pot aduce succes doar dacă sunt orientate spre binele
clientului.
Cercetătorii confirmă că doar 5-10%
din întreaga populație posedă talent de
întreprinzător.

Să planifici și să gestionezi eficient timpul și resursele (financiare, umane, informaționale) Să poți aplica cunoștințe din
management, marketing, contabilitate etc. (cel puțin ca să
poți controla că ceilalți își fac treaba bine).

Oamenii de afaceri sunt cei care pe
lângă talentul înnăscut, LU-CREAZĂ și își
dezvoltă CONTINUU calitățile personale și
profesionale, cu scopul de a FACE BANI și
a DA BANI celor care îi ajută.

Din câte ai observat, calitățile înnăscute nu sunt suficiente pentru un antreprenor. Dacă vrei să ai o
afacere proprie, va trebui să-ți dezvolți abilitățile și să deprinzi multe lucruri noi.

1.3. EȘTI GATA SĂ DEVII ANTREPRENOR?
Dezvoltarea antreprenorială are în vedere conceptele și metodele prin care se poate iniția, menține
și dezvolta o afacere, atât din punct de vedere al relației dintre antreprenor și afacerea să (atitudinea
psihică), precum și al pașilor și strategiilor ce trebuie urmate pentru buna desfășurare a acelei afaceri
(partea tehnică).
Pentru a transforma o idee de afaceri în succes este nevoie de abilitate, de creativitate și de un management sănătos în urmărirea obiectivelor de afaceri. Antreprenoriatul este conceptul economic care
reunește toate aceste componente. În plus, a fi antreprenor presupune să ai motivația și capacitatea de a
inova, de a produce valori noi și de a aplica strategii de afaceri proprii.
Antreprenoriatul reunește categorii eterogene de oameni, din toate clasele sociale.
Toți acești întreprinzători au, însă, câteva caracteristici comune:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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disponibilitatea de a-și asuma riscuri;
dorința de a acționa independent de un angajator;
puterea de a realiza mai multe task-uri simultan;
capacitatea de a face față unei alerte permanente;
abilități superioare de înțelegere, planificare și execuție;
capacitatea de a dezvolta relații de lucru cu colaboratori
din diverse medii profesionale;
putere decizională și discernământ în prioritizarea
acțiunilor;
rezistența fizică și psihică pentru a susține un efort
prelungit;
puterea de previziune, mobilitatea și rezistenta la
schimbare;

Ce trebuie să facă un antreprenor pentru a avea succes:
•
•
•
•
•
•
•
•

să creadă cu tărie în potențialul afacerii sale;
să fie dispus să renunțe la avantajele statutului de angajat;
să aibă mare toleranță la risc și schimbări neprevăzute;
să aibă cunoștințe elementare de management, marketing și logistică;
să aibă capabilități de lider și să fie un bun negociator;
să fie capabil să genereze idei care să ii asigure un avantaj competitiv față de concurență;
să aibă o viziune clară asupra business-ului și capacitatea să o transmită și oamenilor din echipă;
să dispună de mijloacele financiare pentru susținerea noii afaceri;

Ce trebuie să facă un antreprenor pentru a se feri de eșec:
•
•
•
•
•

să nu pornească la drum fără o planificare riguroasă a acțiunilor de întreprins;
să nu mizeze pe “norocul începătorului” pentru a compensa lipsa de experiență în afaceri;
să nu contacteze datorii nejustificate în speranța unui câștig imediat;
să nu investească într-o locație ineficientă;
să nu ignore realitățile pieței și avantajele concurenței.

Ce trebuie să facă un antreprenor pentru a avea succes:
•
•
•
•
•
•
•
•

să creadă cu tărie în potențialul afacerii sale;
să fie dispus să renunțe la avantajele statutului de angajat;
să aibă mare toleranță la risc și schimbări neprevăzute;
să aibă cunoștințe elementare de management, marketing și logistică;
să aibă capabilități de lider și să fie un bun negociator;
să fie capabil să genereze idei care să ii asigure un avantaj competitiv față de concurență;
să aibă o viziune clară asupra business-ului și capacitatea să o transmită și oamenilor din echipă;
să dispună de mijloacele financiare pentru susținerea noii afaceri;

Mirajul unei afaceri pe cont propriu
Perspectiva demarării unei afaceri proprii este
tentantă pentru mulți întreprinzători. Dacă
inițiativa de business se dovedește un succes,
întreprinzătorul va obține avantaje financiare,
prestigiu social, își va putea permite un program
flexibil și va deveni propriul său șef.
Amenințările vieții de întreprinzător
Dacă încă nu ai făcut primul pas în afaceri, dar îți
dorești acest lucru, asigură-te că ai luat în calcul
următoarele:
•

Insuficiența planificării a businessului poate expune întreprinzătorul la
mari dificultăți. Omisiunea sau tratarea
superficială a planificării poate conduce la
proasta gestiune a afacerii sau la o creștere
necontrolată a acesteia. Pe măsură ce firma
se dezvoltă, se înmulțesc și problemele.
Întreprinzătorii sunt tentați să crească rapid business-ul, fără a fi capabili, însă, să îl

6 REGULI DE AUR
PENTRU UN
ANTREPRENOR DE
SUCCES:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Muncește mai mult pe măsură ce afacerea ta se dezvoltă;
Gândește pozitiv chiar și în momentele
de criză;
Nu renunță la prima dificultate întâlnită,
mai târziu îți va părea banală;
Învață din greșeli, nu le considera obstacole în calea reușitei tale, ci oportunități
din care înveți ce trebuie și ce nu trebuie
să faci;
Fii consecvent în decizii chiar dacă unele
nu sunt chiar ușor de luat;
Tratează-ți angajații așa cum ti-ar plăcea
ție să fii tratat.

7

•
•

•

•

gestioneze. Fără planificare, această creștere poate fi dificilă, iar profiturile pot scădea dramatic. În
lipsa planificării realiste, întreprinzătorul își supraevaluează șansele, ceea ce poate duce la compromiterea afacerii.
Ca antreprenor, stabilitatea ta financiară s-ar putea afla în pericol. Te vei supune la riscuri financiare, stres crescut, perioade de lucru prelungit, lipsa timpului liber;
Antreprenoriatul nu oferă garanția succesului. Pentru a-ți spori șansele de reușită, vei avea nevoie
de multă muncă și vei fi expus la o serie de sacrificii în plan personal. Te vei înstrăina de prieteni, îți
vei neglija familia și vei avea un singur obiectiv: susținerea și creșterea afacerii tale;
Deși antreprenoriatul pare să fie cea mai sigură cale de a prospera într-o lume nesigură, totuși,
acesta se asociază, de regulă, cu perioade alternante de progres și regres financiar. Ești pregătit să
suporți astfel de fluctuații?
Antreprenoriatul presupune interacțiunea cu diverse categorii de relații (angajați, clienți, furnizori,
colaboratori etc.). Această manieră de a lucra reclamă o bună relaționare socio-umana. Dacă nu
deții aceste atribute, este cazul să-ți revizuiești decizia de a demara o afacere.

Este antreprenoriatul pentru oricine?
•

•

•

Antreprenoriatul este o misiune dificilă chiar și pentru un manager experimentat. Inițiatorul
unei afaceri este pus în situația de a gândi o strategie, de a pune în funcțiune mecanismele
afacerii, dar, în același timp, el trebuie să aibă în vedere și recrutarea de profesioniști pentru
constituirea echipei.
Pentru a face față exigențelor unui astfel de statut, antreprenorul trebuie să fie foarte ordonat, să aibă o gândire logică și structurată, să poată lua decizii în condiții de criză și să aibă,
totodată, o capacitate mare de distribuție, analiză și sinteză.
Antreprenorul trebuie să aibă viziunea de a proiecta o afacere durabilă și curajul de a risca totul pentru reușita acesteia. Pentru concretizarea unei idei de afaceri, antrepre-norul are nevoie
de idei, experiență, oameni potriviți, și, nu în ultimul rând, de bani pentru investiția inițială.
Greșeli tipice la demararea unei afaceri

•

•

•

•

•
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Îți supraevaluezi potențialul de afaceri – nu te lansa într-o afacere dacă nu deții cunoștințe
temeinice în domeniul respectiv. Ideal este să demarezi o afacere în zona economică pe care
o stăpânești cel mai bine, ca profesionist. Nu îți supraaprecia calitățile, deoarece acest lucru se
poate întoarce împotriva ta.
Nu cunoști particularitățile pieței – încă de la lansarea afacerii, afacerea ta trebuie să răspundă
nevoie pieței. Găsește avantajele competitive ale business-ului tău, identifică o nișă neacoperită
pe piață și concentrează-te asupra ei.
Nu ai parteneri de încredere – calitatea profesională și umană a partenerilor și colaboratorilor
poate da măsura afacerii tale. Trebuie să ai discernământ în selectarea unor resurse verificate,
de încredere, cu bune referințe.
Nu te implici în managementul afacerii - nu oricine poate simți pulsul unei afaceri. Pentru a fi
un manager responsabil, trebuie să ai o viziune de ansamblu asupra business-ului și să știi în
orice clipă în ce direcție se îndreaptă afacerea pe care o gestionezi.
Nu cunoști legislația – pentru a te feri de probleme de ordin juridic, trebuie să fii la curent cu
modificările legislative din zona ta de activitate. Ține-ți actele în ordine, res-pectă procedurile
legale și onorează-ți obligațiile fiscale.

•

Nu știi să te promovezi - Creează-ți o identitate pentru afacerea ta, astfel încât clienții să te
poată recunoaște ușor. Este greu de crezut că poți avea succes fără să te preocupi de promovarea
afacerii. Nu este obligatoriu să investești în campanii costisitoare. Este suficient să identifici
câteva mijloace de a-ți face cunoscută oferta în piață. Nu ignora avantajele promovării online.

TEST pentru antreprenori care intenționează să își înființeze propria lor afaceri
Prezentul test îşi propune să reprezinte un instrument practic destinat potenţialilor antreprenori
care intenţionează să întemeieze propria lor firmă. Prin acest test fiecare îşi poate construi propriul
profil al punctelor tari şi slabe. Ştim cu toţii cât de important este ca atunci când pornim la un
drum nou să ne cunoaştem puterile şi slăbiciunile noastre.
Iar drumul întemeierii unei noi întreprinderi oferă, alături de multe şanse şi multe riscuri.
Pe toate trebuie să le cunoaştem şi să le luăm în seamă.
Prezenta broşură îşi propune structurarea principalelor probleme pe care, în calitate de potenţiali
întreprinzători trebuie să le luaţi în considerare, în cadrul a trei grupe:
1.
2.
3.

Personalitatea întreprinzătorului
Piaţa
Mijloacele financiare

• Personalitatea întreprinzătorului
Se referă la modul în care trăsăturile de personalitate ca şi cunoştinţele de specialitate ale celui care intenţionează să își deschidă o întreprindere sunt adecvate profesiei de întreprinzător.
• Piaţa
Pentru ideea înfiinţării unei firme, piaţa reprezintă elementul cheie; produse sau servicii pentru
care nu există posibilitate de desfacere, potenţialul pieţei este redus sau piața produsului sau serviciului este în declin, afacerea va conduce în scurt timp la eşec.
• Mijloacele financiare
Mijloacele financiare strict necesare întemeierii unei întreprinderi se referă atât la dotarea cu
echipamente şi utilaje cât şi la mijloacele circulante (reprezentate de stocurile de materii prime,
materiale şi semifabricate şi produse finite) ca şi la fondul de rezervă de care orice întreprinzător
trebuie să dispună în perioada de lansare a afacerii sale când încasările nu vor acoperi cheltuielile.
Acest test este alcătuit dintr-un set de întrebări („check-list”) prin care pot fi verificate premisele care
trebuie avute în vedere la înființarea unei afaceri. Întrebările necesită a fi parcurse de regulă în faza de
pregătire a demarării afacerii în care această problemă a întemeierii unei întreprinderi trebuie bine
gândită până la decizia finală. Desigur întrebările sunt utile şi în cazul unei întreprinderi deja existente
care le permite antreprenorului indentificarea problemelor ce stau la baza stagnării afacerii și ulterior
corectarea înlăturarea neajunsurilor.
Răspundeți la întrebări în mod corect şi cinstit. Răspunsurile sunt destinate în primul rând pentru a
contura puncte Dvs. tari şi slabe ca şi şansele şi riscurile care vă aşteaptă.
Mult succes pe drumul pe care vrei să porneşti!
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PERSONALITATEA ANTREPRENORULUI
Da cu
certitudine

Nu cu
certitudine

Nr.

Întrebare

1

Eşti conştient că în etapa de întemeiere a firmei tale, te poţi
confrunta cu situaţii uneori extrem de dificile?

5

4

3

2

1

2

Eşti în măsură să realizezi şi să întreţii contacte cu clienţii?

5

4

3

2

1

3

Dispui, înainte de înfiinţarea firmei, de timp suficient pentru toate
pregătirile necesare?

5

4

3

2

1

4

Eşti capabil să convingi pe alţii utilizând argumentele tale?

5

4

3

2

1

5

Eşti în măsură să te adaptezi la partenerul tău de discuţie şi la
argumentele acestuia?

5

4

3

2

1

6

Poţi discerne aspectele esenţiale de cele neesenţiale, altfel spus
să identifici rapid ceea ce este necesar pentru o decizie?

5

4

3

2

1

7

Eşti suficient de înzestrat din punct de vedere intelectual pentru a
putea aborda simultan un număr mai mare de probleme?

5

4

3

2

1

8

Eşti un om de acţiune?

5

4

3

2

1

9

Îţi face plăcere să realizezi ceva nou?

5

4

3

2

1

10

Eşti capabil să planifici o activitate, să-ţi fixezi nişte obiective şi să
stabileşti etapele intermediare de atingere ale acestora?

5

4

3

2

1

11

Dispui de aptitudinea de
colaboratorilor tăi?

conducere şi de motivare a

5

4

3

2

1

12

Eşti capabil de a improviza, în cazul în care deodată a intervenit
ceva imprevizibil?

5

4

3

2

1

13

Eşti capabil şi în situaţii de stres să te concentrezi şi să acţionezi
în mod raţional?

5

4

3

2

1

14

Eşti dispus să-ţi asumi riscurile uneori inerente demarării oricărei
afaceri?

5

4

3

2

1

15

Eşti capabil să-ţi asumi din proprie iniţiativă responsabilităţi şi să
acţionezi în consecinţă fără ca cineva să-ţi solicite acest lucru?

5

4

3

2

1

Starea sănătăţii tale îţi permite ca pe perioada „punerii pe roate”
a firmei să lucrezi 10–12 ore/zi, uneori mai mult, 6 poate 7 zile
pe săptămână?

5

4

3

2

1

16

17

Medicul tău apreciază drept corespunzătoare starea sănătăţii
tale?

5

4

3

2

1

18

Familia este dispusă să-ţi acorde sprijin şi înţelegere în această
perioadă de întemeiere a firmei?

5

4

3

2

1

19

Din punct de vedere financiar, pentru tine se justifică înfiinţarea
unei firme?

5

4

3

2

1

Eşti dispus tu şi familia ta să-ţi asumi riscul unor venituri incerte
şi neregulate care pot influenţa negativ nivelul de trai al tău şi al
familiei?

5

4

3

2

1

20

10

Partial

Da cu
certitudine

Nu cu
certitudine

Nr.

Întrebare

Partial

Dispui de rezerve financiare suficiente pentru ca pe perioada de
„secetă” să poţi asigura o existenţă mulţumitoare pentru tine şi
familia ta?

5

4

3

2

1

21

Eşti dispus ca pe perioada întemeierii firmei să suporţi
privaţiunile renunţării la concediu, ale multor drumuri
obositoare?

5

4

3

2

1

22

23

Îndeplineşti prevederile pe care legea le stabileşte pentru
întemeierea unei întreprinderi? (de ex. studii de specialitate)

5

4

3

2

1

24

Dispui de suficientă experienţă în branşă pentru a introduce pe
piaţă, împotriva concurenţei produsele şi serviciile tale?

5

4

3

2

1

25

Dispui de suficiente cunoştinţe în domeniul financiar şi al
conducerii afacerilor?

5

4

3

2

1

26

Ai posibilitatea să-ţi completezi anumite cunoştinţe care-ţi
lipsesc prin participarea la diferite cursuri de perfecţionare?

5

4

3

2

1

Dacă nu întruneşti toate aptitudinile sau nu dispui de
cunoştinţele de specialitate necesare, accepţi posibilitatea de a
înfiinţa firma cu un partener?

5

4

3

2

1

27

28

În cazul în care intenţionezi să înfiinţezi firma împreună cu un
partener, eşti sigur că vei coopera în mod armonios cu acesta?

5

4

3

2

1

PIAŢA
Nr.

Întrebare

Da cu
certitudine

Nu cu
certitudine

Parțial

1

Produsele/serviciile oferite de tine, privite din punct de
vedere al clientului sunt peste cele ale concurenţei?

5

4

3

2

1

2

Ştii ce trebuie să faci ca performanţele produselor/
serviciilor tale să se situeze în mod vizibil deasupra celor ale
concurenţei?

5

4

3

2

1

3

Ai identificat nişe ale pieţei pe care concurenţa nu le acoperă?

5

4

3

2

1

4

Ai definit cu claritate segmentul de piaţă pe care intenţionezi
în mod strategic să acţionezi?

5

4

3

2

1

5

Oferta ta este adresată unei pieţe care are şanse şi de viitor?

5

4

3

2

1

6

Accesul spre piaţă al produselor/serviciilor tale poate fi în
prezent sau viitor îngrădit prin anumite modificări de natură
tehnică sau legală?

5

4

3

2

1

7

Ai analizat grupele de clienţi care urmează să constituie
principalii tăi beneficiar?

5

4

3

2

1

8

Ai analizat pe baza unui studiu, cu exactitate care sunt
problemele, dorinţele şi aşteptările clienţilor tăi potenţiali?

5

4

3

2

1

11

Nr.

Întrebare

Da cu
certitudine

Nu cu
certitudine

Parțial

9

Cunoşti modalităţile de influenţare a comportamentului de
cumpărare a clienţilor tăi (preţ, calitate, reclamă, servicii
acordate clienţilor, etc)?

5

4

3

2

1

10

Eşti capabil să realizezi o estimare a cererii pentru produsele
şi serviciile oferite de tine?

5

4

3

2

1

Cunoşti care sunt obiceiurile de consum sau de utilizare ale
clienţilor potenţiali în raport cu produsele/serviciile tale?

5

4

3

2

1

Dispui de suficiente cunoştinţe despre piaţă pentru a putea

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

13

Poţi aprecia în ce măsură diferitele segmente de piaţă prezintă interes din punct de vedere al potenţialului pieţei şi al
capacităţii de absorbţie?

14

Dintre concurenţii tăi îi cunoşti pe acei care au cea mai
asemănătoare ofertă pentru clienţii tăi?

5

4

3

2

1

15

Cunoşti punctele tari şi slabe ale concurenţilor tăi?

5

4

3

2

1

16

Ştii în ce măsură sunt cunoscute de către clienţii tăi,
produsele şi serviciile concurenţei?

5

4

3

2

1

17

Poţi aprecia în ce mod v-a reacţiona concurenţa atunci când
vei intra pe piaţă?

5

4

3

2

1

11

12

delimita şi cuantifica diferite segmente de piaţă?

RESURSELE FINANCIARE
Nr.

12

Întrebare

Da cu
certitudine

Nu cu
certitudine

Parțial

1

Ai efectuat un calcul cât de cât exact al resurselor financiare
care sunt necesare în stadiul de demarare a afacerii tale?

5

4

3

2

1

2

Dispui de resurse proprii pentru acoperirea măcar parţială
a necesarului (economii sau aport în natură: echipamente,
construcţii sau altele)?

5

4

3

2

1

3

Există posibilitatea de a obţine capital de la rude sau
cunoştinţe, în condiţii avatajoase?

5

4

3

2

1

4

Dispui de garanţii ce urmează a fi oferite unei bănci pentru un
eventual credit?

5

4

3

2

1

5

Capitalul de start de care dispui este suficient pentru
perioada în care cheltuielile vor depăşi încasările?

5

4

3

2

1

6

Calculele tale referitoare la veniturile previzionate sunt
fundamentate pe baza unor date certe de piaţă?

5

4

3

2

1

7

Ai luat în calcul toate cheltuielile posibile?

5

4

3

2

1

Cum se interpretează testul
Calculaţi numărul total de puncte pentru fiecare din cele 3 categorii de întrebări.
Exemplu: la cele 28 de întrebări din categoria „personalitatea antreprenorului” numărul total de puncte
corespunzător răspunsurilor este de 110.
Determinaţi punctajul mediu pentru fiecare categorie de întrebări prin împărţirea numărului total de
puncte la numărul de întrebări aferent categoriei respective.
Conform exemplului de mai sus împărţiţi numărul total de puncte de 110 la numărul de întrebări (28)
şi obţineţi punctajul mediu pentru categoria respectivă de întrebări şi anume valoarea de 3,93. În mod
similar determinaţi această valoare şi pentru celelalte categorii de întrebări.
Interpretarea semnificaţiilor punctajului mediu se face cu ajutorul tabelului de mai jos.

PERSONALITATEA

PIAȚA FIRMEI

RESURSELE
FINANCIARE

3,80-5,0

2,80-3,79

2,2,-2,79

1,20-2,19

Sub 1,19

Aveți
calităţi de
întreprinzător
şi sunteți
pregătit să
faceți faţă
provocărilor
în lumea
afacerilor.

Vă puteţi
descurca pe
drumul acesta.
Important este să
şi vreți

Ați putea să
faceți faţă
provocărilor
pe care
viaţa de
întreprinzător
le implică.
Pentru a lua
o decizie
analizați cu
atenţie şi
celelalte 2
aspecte

Poate că vă
doriți foarte
mult să fiți
stăpân pe
propria soartă
economică.
Nu este însă
suficient.
Trebuie să şi
puteți. Este bine
să fiți prudent
înainte de a lua
o decizie

Viaţa de
întreprinzător
plină de
riscuri nu
pare să fie
potrivită
pentru
Dvs. Poate
e bine ca
deocamdată
să construiți
o altfel de
strategie
personală

3,60 – 5,00

2,00 - 3,59

Sub 1,99

Şansele de piaţă ale afacerii Dvs
sunt bune. E momentul, dacă
dispuneți de resurse financiare
şi dacă bineînţeles vă simţiți
în stare, să demarați propria
afacere.

Piaţa nu e nici bună dar nu
e nici rea. Ea există! De Dvs.
depinde cum veți putea
valorifica şansele. Nu uitați că
piaţa poate fi şi stimulată.

Se pare că piaţa nu-vă
este favorabilă. Nu
uitați că acolo „unde
piaţă nu este, nimic
nu este” şi nici profit!
Poate este bine să-vă
reorientezi afacerea
către o altă piaţă

3,80 – 5,00

2,60 – 3,79

1,40 – 1,59

Sub 1,4

Dacă sunt realiste
calculele Dvs.
înseamnă că
dispuneți de banii
necesari lansării
afaceri. Fiți atent
să-i cheltuiții
de la început
cu chibzuinţă
chiar dacă nu vă
lipsesc.

Nu dispuneți în
totalitate de banii
necesari. Dar bani
se găsesc. Dacă
ideile Dvs. sunt
bune, dacă piaţa
„merge” atunci şi
businessul Dvs. va
merge

Din punct de vedere
financiar nu stați prea
bine. Înainte de a vă
lansa în afaceri fără o
asigurare financiară
corespunzătoare
trebuie să mai
reflectați. Sigur veți
lua decizia cea mai
potrivită.

Fără să dispuneți de
capitalul necesar este
extrem de greu să
reuşiți de la început.
Poate după o mică
aşteptare lucrurile
se vor îmbunătăţi.
Niciodată nu e prea
târziu atunci când vreți
să mai găseşti o altă
soluţie.
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1.4. CALITĂȚILE UNUI ANTREPRENOR DE SUCCES
Întreprinzătorul este persoana care își asumă
riscul începerii unei afaceri proprii. Astfel, se
maximizează șansele de reușită prin ridicarea
nivelului de informare.
De ce să devii antreprenor? Pentru că vei câștigă
mai bine, vei scăpa de șefi, vei lua singur decizii,
îți vei stabili singur programul de lucru, vei lucra
cu oameni pe care i-ai angajat, vei fi apreciat și vei
crea noi locuri de muncă!

Motto: ”Conducerea este arta de a-i face pe alții să facă ceea ce tu îți dorești”
Ce riști devenind antreprenor? Devenind antreprenor riști cu stabilitatea locului de muncă, găsirea
unor angajați competenți, pierderea resurselor financiare investite. De asemenea riști să eșuezi, să te
confrunți cu concurență mare în domeniul de activitate ales. Cu toate acestea, un antreprenor de succes
știe că un business condus profesionist are mai multe avantaje decât dezavantaje.
Dacă singura ta motivație în lansarea unei afaceri este: “pentru că nu se găsește de lucru”, “pentru că
șeful e insuportabil” sau “pentru că în felul ăsta se câștigă mai mult”, să știi că modul tău de a gândi este
departe de cel al unui adevărat întreprinzător. Un adevărat întreprinzător se lansează în afaceri pentru
că este convins că poate veni pe piață cu un produs sau serviciu mai bun sau mai ieftin, pentru că vrea
să ia în mâini cârma propriului său viitor și să nu o lase în seama altuia.
Înainte de a începe o afacere trebuie făcută o serioasă analiză a propriei persoane, a propriilor calități și
defecte. Sunteți în stare să lucrați sub presiune săptămâni întregi?
Sunteți foarte hotărât să porniți pe acest drum? Aveți o rețea de contacte printre prieteni, cunoscuți
sau foști colegi dispuși să vă dea o mână de ajutor? Sunteți dispuși să renunțați la week-end-uri pentru
că noua muncă va absorbi total timpul pe care îl aveți la dispoziție? Sunteți dispuși să deveniți sclavul
clienților dvs.? Dacă vi se pare că întreprinzătorul este o persoană care lucrează unde vrea, cu cine vrea
și cum vrea... lăsați-o baltă!
Cauza predominantă a falimentelor companiilor
În 44% din totalul cazurilor de faliment, este vorba de factorul uman de conducere incompetența conducătorilor:
1. Lipsa unor capacități fizice, intelectuale și morale de conducere;
2. Lipsa de tenacitate, energie și sacrificii;
3. Lipsa de atașament și voluntarism;
4. Lipsa de capacitate decizională și previziune.

Cineva spunea că conducerea este bazată pe rezultatul muncii, nu pe rezultatul oamenilor și este
foarte diferită de la o metodă și stil la altul. Un antreprenor trebuie să reușească să combine lucrul în echipă, abilitatea de a fi cel mai bun în echipă, prin simple acțiuni de ordine, delegare de
responsabilități și control al tuturor activităților. Ești gata pentru asta?
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Un potențial
antreprenor:

Un antreprenor
înăscut:

Trebuie să cunoască,
să dorească și săși perfecționeze
abilitățile.

Deja este încadrat în
activități de business.

Un antreprenor
pregătit pentru o
afacere:

Are experienţă şi
suficientă dorinţă
de a porni afacerea.

Un antreprenor
realizat - de succes:
A acumulat
cunoștințe,
experiență, este
bine-pregătit și...
deja lucrează!

Antreprenorul trebuie să fie o persoană:
Descurcăreață și activă în rezolvarea problemelor și găsirea soluțiilor;
Curajoasă, capabilă de a învăța din eșecuri și de a-și asuma riscuri;
Creativă, inventivă, cu capacități bune de planificare;
Perseverentă, puternică și rapidă în luarea deciziilor;
Flexibilă, ușor adaptabilă la diverse schimbări;
Clară în exprimare, cu putere de convingere;
Realistă și cu încredere în forțele proprii;
Independentă, hotărâtă, cu inițiativă;
Responsabilă și optimistă;
Sociabilă și comunicativă;
Cu gândire pozitivă;
Receptivă la noi provocări.
Deci, dacă alegi să devii antreprenor, aici sunt câteva sfaturi pentru tine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verifică în mod autocritic aptitudinile personale: calificarea profesională;
Analizează minuțios piața și posibilitățile de desfacere a produselor sau serviciilor pe care
intenționezi să le plasezi pe piață;
Analizează ce este mai indicat - înființarea unei firme noi sau cumpărarea unei firme existente;
Alege cu grijă viitorii parteneri și personalul de angajat;
Analizează reglementările ce țin de domeniul ales;
Determină cu exactitate necesarul de surse financiare necesare;
Alege cu grijă amplasamentul afacerii dotarea cu echipament și utilaj;
Planifică cu prudență cifra de afaceri, costurile și profiturile viitoare;
Apelează la un specialist calificat, care să te ghideze;
Informează-te despre obligațiunile fiscale imediate și de perspectivă;
Evaluează riscurile și asigură-te că există măsuri de diminuare a acestora;
Îndeplinește cu grijă toate formalitățile legale ce țin de pornirea afacerii.

În paralel cu sfaturile de mai sus poți începe să te auto-evaluezi ca potențial antreprenor, utilizând
testul din următoarea pagină.
Trăsăturile care nu să le posedă un întreprinzător de succes:
•
•
•
•
•

Lăcomia
Lipsa de onestitate
Nerăbdarea
Neîncrederea în oameni
Necunoașterea afacerii
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Test de evaluare a competențelor personale de antreprenor
1.

Ești genul de persoană care începe lucrurile din propria inițiativă?

a. Dacă sunt provocat, sunt în măsură să duc lucrurile la bun sfârșit;
b. Mă implic și fac treaba în felul meu propriu. Nu am nevoie de cineva care să-mi spună să încep;
c. Ușurel! Nu încep până nu sunt convins că trebuie.
2.

Ce părere ai despre ceilalți oameni?

a. Majoritatea din jur mă enervează!
b. Îmi plac oamenii. Pot să lucrez aproape cu oricine;
c. Am suficienți prieteni și nu am nevoie de alții.
3.

Îi poți conduce pe ceilalți?

a. Pot să conving oamenii, dacă îi conduc și le arăt cum să acționeze;
b. Pot să conving oamenii să lucreze cu mine fără prea mare dificultate;
c. De obicei, las pe altcineva să pună lucrurile în mișcare.
4.

Poți să-ți asumi responsabilități?

a. Voi prelua responsabilitatea, dar nu e esențial pentru mine;
b. E tot timpul cineva prin jur, nerăbdător să iasă în față. Îl las pe el!
c. Îmi place să-mi asum responsabilitate pentru lucrurile în care sunt implicat și să văd cum
evoluează.
5.

Ce fel de organizator ești?

a. Îmi place să am un plan înainte de a începe. Eu sunt acela care stabilește ce este de făcut!
b. Mă descurc bine până în momentul când lucrurile devin prea complicate. În momentul cela s-ar
putea să am dificultăți;
c. De regulă, iau lucrurile așa cum sunt.
6.
Ce fel de muncitor ești?
a. Nu îmi dau seama dacă munca pe ”brânci” te duce la vreun rezultat;
b. Pot munci din greu pentru un timp, dar când mă satur – gata!
c. Pot să mă mobilizez atât timp cât este necesar. Nu mă deranjează să lucrez din greu!
7.

Cum i-ai decizii?

a. Iau decizii dacă am suficient timp. Dacă hotărăsc repede, de obicei regret alegerea făcută;
b. De regulă, mă pot hotărî rapid și alegerile pe care le fac sunt bune;
c. Nu-mi place să fiu cel care ia hotărârile, probabil, ”o voi da în bară”.
8.

Pot avea ceilalți încredere în ceea ce spui?

a. Încerc să fiu la înălțime, dar uneori spun ce mi-e mai comod;
b. Pot avea încredere totală. Nu spun lucruri pe care nu le cred!
c. Ce rost are să transpiri, dacă celălalt oricum nu va ști care e diferența?
9.

Cum duci lucrurile la sfârșit?

a. Dacă îmi propun să face ceva, nimic nu mă poate opri;
b. Dacă treaba nu merge bine, o las baltă! De ce să-ți bați capul?
c. De regulă, duc la bun sfârșit ceea ce încep.
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10.

Poți să ții o evidență?

a. Evidențele nu sunt necesare. Știu tot ce e necesar să știu!
b. Aș putea, dar e mai important să duci treaba la bun sfârșit dacă îți încarci activitatea cu cifre;
c. De vreme ce sunt necesare, țin evidențe, chiar dacă nu îmi face prea mare plăcere.
Condiții: Răspunsurile la întrebările din test trebuie să fie corecte și oneste, pentru că în baza lor se vor
contura propriile puncte tari și slabe; șansele și riscurile posibile, precum și alte aspecte pe care în entuziasmul întemeierii afacerii proprii le poți neglija din diverse motive. Selectează una din trei variante
de răspuns:
Rezultatele Testului ”Profilul Personal de Competențe Antreprenoriale”.
Calcularea scorului:
Punctaj
1. a= 7, b=10, c= 4;
2. a= 4, b=10, c= 7;
3. a= 7, b=10, c= 4;
4. a= 7, b= 4, c=10;
5. a=10, b= 7, c= 4,
6. a= 4, b= 7, c=10;
7. a= 7, b=10, c= 4;
8. a= 7, b=10, c= 4;
9. a=10, b= 4, c= 7;
10.a= 4, b= 7, c=10.

Interpretare:
1. Scor între 91-100 puncte – Excelent! Ești născut pentru a fi întreprinzător!
Trebuie să te gândești serios la ideea de a-ți lansa propria ta afacere.
2. Scor între 81 – 90 – Foarte bine! Cu siguranță ai toate premisele pentru a fi
un bun întreprinzător. Calea către succes îți este deschisă.
3. Scor între 51 – 80 – Se poate mai bine! Ai câteva dintre lucrurile necesare
pentru a fi întreprinzător, dar mare atenție! Sunt o serie de puncte slabe care
trebuie îmbunătățite pentru a crește șansele de succes.
4. Scor sub 50 – Nesatisfăcător! Poate ar fi mai bine să te gândești la o slujbă
sigură și liniștită. Se pare că afacerile nu prea reprezintă o atracție pentru tine!

1.5. CE SUNT IMM-URILE?
Categoria Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care
angajează mai puțin de 250 de persoane și care au
un volum de vânzări de până la 50 de milioane de
lei și dețin active totale de până la 50 de milioane
de lei. SME (Small and Medium Enterprises) este
abrevierea internațional recunoscută - echivalentul în engleză a IMM, care se utilizează atunci
când se face referință la businessul mic și mijlociu. În majoritatea țărilor acest sector include
trei tipuri de întreprinderi: micro, mici și mijlocii.

Conform legislației Republicii Moldova, „Legea cu privire la susținerea întreprinderilor mici și mijlocii”
Nr.206 din 7 iulie 2006, (publicată în Monitorul Oficial la 11 august 2006, nr.126-130, p.I., art.605),
sectorul IMM cuprinde trei categorii de agenți economici, clasificați în baza a trei indicatori: numărul
angajaților, volumul anual al vânzărilor și valoarea de bilanț a activelor.
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Tabel 1: Clasificarea categoriei IMM conform categoriei stabilite prin Legea nr. 206 din 7 iulie 2006

Categoria

Nr. Angajați

Volum anual al vânzărilor, mln. lei

Valoare de bilanț a activelor, mln. lei

MICRO

max. 9

max. 3

max. 3

MICI

max. 49

max. 25

max. 25

MEDII

max. 249

max. 50

max. 50

Sub aceste categorii nu se includ (art. 2, pct. 6, Legea Nr.206 din 7 iulie 2006):
a.
agenții economici care dețin o poziție dominantă pe piață (vezi Legea nr. 183 din 11.07.2012);
b.
agenții economici în al căror capital social este format de persoana juridică, membrul fondator
(asociatul, participantul, acționarul) ce nu este subiect al sectorului IMM și depășește cota de 35%, cu
excepția organizațiilor necomerciale;
c.
companiile fiduciare și companiile de asigurare;
d.
fondurile de investiții;
e.
agenții economici importatori de mărfuri supuse accizului;
f.
băncile, organizațiile de microfinanțare, asociațiile de economii și împrumut, alte instituții financiare;
g.
casele de schimb valutar și lombardurile;
h.
întreprinderile din domeniul jocurilor de noroc.
În sectorul IMM fac parte numai categoriile de întreprinderi micro, mici și mijlocii cu capital integral
privat.
Agenții economici sânt calificați drept întreprinderi micro, mici sau mijlocii în următoarele scopuri:
a.
să beneficieze de facilități sau de scutirile prevăzute pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii prin legi și acte normative ale Guvernului;
b.
să beneficieze de programe de finanțare și susținere;
c.
să exercite alte acțiuni prevăzute de legislația în vigoare.
Statutul de întreprindere micro, mică sau mijlocie îl puteți obține:
a.
prin depunerea unei Declarației pe propria răspundere (în continuare – declarație), în care
agentul economic afirmă, pe propria răspundere, corespunderea sa criteriilor de subiect al sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii stabilite în tabelul 1;
b.
în urma clasificării efectuate de Biroul Național de Statistică în baza datelor prezentate de
agenții economici în rapoartele financiare și statistice.
Întreprinderile micro, mici și mijlocii (IMM) joacă un rol esențial în economia Republicii Moldova.
Ele reprezintă o sursă de abilități antreprenoriale, inovare și creare de locuri de muncă. În Republica
Moldova, pentru anul 2013 sectorul IMM-urilor constituie 97,5% din numărul total al întreprinderilor
din țară. Numărul persoanelor care activează în cadrul acestora constituie 57,7% din numărul total de
angajați.
IMM-urile sunt supuse unor riscuri mai mari, mai ales în faza de lansare a activității lor. Resursele lor
limitate pot de asemenea să reducă accesul la noi tehnologii sau inovare.
De aceea, sprijinul pentru IMM-uri reprezintă una din prioritățile Republicii Moldova pentru creșterea
economică, crearea de locuri de muncă și coeziune socială și economică.
Ce fel de sprijin există pentru IMM-uri din partea statului?
Pentru o privire de ansamblu asupra principalelor surse de finanțare disponibile pentru IMM-uri,
consultați capitolul IV.
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AVANTAJELE
Gestionare relativ mai ușoară a afacerii (birocrație
mai redusă, circulația mai rapidă a informației,
operativitatea luării deciziilor);
Exersarea mai eficientă a controlului (personal
redus la număr, interacțiunea mai strânsă cu
angajații, integrarea mai rapidă a angajaților în
colectiv);
Integrarea mai rapidă a firmei în rețeaua regională;
Adaptabilitatea sporită la fluctuațiile din economie,
acomodarea timpurie la schimbările în procesul de
producție;
Lansarea rapidă a unui produs/serviciu inovațional;
Promptitudine managerială la soluționarea unor
necesități locale;
Producerea mărfurilor sau prestarea
serviciilor personalizate de calitate superioară,
individualitatea companiei;
Cooperare mai strânsă între client și producător de
bunuri / prestator de servicii;
Necesități reduse de capital, tehnologii simple de
producere;
Rotație mai rapidă a capitalului propriu;

DEZAVANTAJELE
Dependența firmei de una sau câteva
persoane;
Lipsa cadrelor ce posedă cunoștințe
manageriale
solide, condiționată de numărul redus de
personal;
Caracterul neoficial al relațiilor în cadrul IMM
poate afecta dezvoltarea pozitivă a afacerii;
Preocuparea proprietarului de problemele
zilnice presante în locul planificării activității
pe un termen mai lung;
Concurență sporită din partea companiilor
de talie mai mare;
Accesarea mai dificilă a creditelor mari, baza
financiară și tehnică slabă;
Necesitatea lansării unei campanii
publicitare de amploare pentru a se menține
pe piață;
Nivel majorat de risc (dependența de factori
externi și nu de factori decizionali);
Legislația imperfectă în domeniul micului
business.

Posibilitatea limitării la micro-creditare în caz de
insuficiență a capitalului propriu;
Posibilitatea de a extinde IMM într-o afacere
mare (ex. Bill Gates a început afacerea la 16 ani,
a elaborat programe de calculator împreună cu
niște colegi de clasă, ulterior a devenit fondatorul
Microsoft);
Micul business este mai des susținut de stat.

Rolul IMM:
Creează noi locuri de muncă, astfel reducând șomajul.
Contribuie la dezvoltarea economică a țării.
Diversifică asortimentul de mărfuri și servicii pe piață,
astfel promovând inovațiile.
Încurajează concurența în rândul întreprinderilor mari.
Promovează folosirea rațională a resurselor locale.
Facilitează activitatea întreprinderilor mari prin activitatea de producție și prestări servicii.
Sporește calificarea personalului și pregătirea acestuia
pentru posturi în întreprinderi mari.
19

CAPITOLUL 2. PRIMII PAȘI ÎN AFACERE
2.1. CÂND LANSEZI O AFACERE?
“În lumea afacerilor toți suntem plătiți cu două monede: cash și experiență, mai întâi experiența apoi
banii care vor veni mai târziu.” (Harold Geneen)
Cât mai curând, deoarece cu cât înaintezi în vârstă,
cu atât este mai greu să îți asumi riscuri. Apar
obligațiuni de familie mai stricte, responsabilități
mai complicate. Totodată, ai nevoie de ceva timp
pentru a te acomoda la mediul de afaceri și a ajunge
la profit.

Iată un scenariu des întâlnit:

1. Înveți o specialitate, absolveați o facultate (3-5 ani).
2. Lucrezi pentru o companie, aplici cunoștințele de la
universitate, înveți lucruri noi (2-4 ani).
3. Lansezi propria companie și aplici cunoștințele acumulate la locul de muncă precedent.
4. Înveți din propriile greșeli, acumulezi experiență
valoroasă și cunoștințe noi (5 ani).
5. Îți vinzi cunoștințele la un preț bun prin serviciile prestate de compania ta.
6. Când te plictisești de propria afacere, poți lucra pentru
alte companii pentru un salariu mult mai mare sau poți
lucra în calitate de expert independent.
7. Înveți ceea de ce ai strictă nevoie.

Toate aceste etape se încadrează într-un proces ciclic. Deja punctul de start depinde de aspirațiile tale și
de circumstanțele în care te dezvolți.
Poți alege propriul scenariu analizând avantajele și dezavantajele fiecărui punct de pornire.

ÎNVEŢI

LUCREZI
PENTRU ALŢII

Avantaje
•

Ai deja o bază teoretică și practică: ai
acumulat cunoștințe la universitate, la
locul de muncă anterior.

•

Știi deja ce greșeli trebuie să eviți.

•

Economisești timpul la planificarea și
gestionarea afacerii.
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LANSEZI
AFACERE
Dezavantaje

•

Pierzi cca 10 ani stând în bancă și investindu-ți
potențialul în succesul unei alte companii.

•

Devii mai rațional, deci îți asumi mai greu riscuri și
faci mai greu față eșecurilor.

•

Începi afacerea proprie când deja trebuie să îți
creezi o familie și ai multe responsabilități legate de
aceasta.

LUCREZI
PENTRU ALŢII

LANSEZI
AFACERE

ÎNVEŢI

Avantaje
•

Dezavantaje

Acumulezi cunoștințe practice la maxim
într-un anumit domeniu. Mai ușor
identifici specialitatea pe care s-o înveți
și să-ți fie utilă.

•

Te complexezi că nu ai diplomă de studii.

•

Salariul este mai mic în comparație cu angajații
calificați.

•

Îți dezvolți mai rapid abilitățile.

•

Insuficiența de cunoștințe teoretice.

•

Faci bani în timp ce alții învață, îți
acumulezi capital pentru afacerea
proprie.

•

Calitatea insuficientă a serviciilor prestate.

•

Ai nevoie de mai mult timp și consultanță la
realizarea sarcinilor, iar acestea costă.

LANSEZI
AFACERE

LUCREZI PENTRU
ALŢII (PRESTÂND
SERVICII)

ÎNVEŢI

În timp ce alții învață teorie și își investesc potențialul în dezvoltarea companiilor deja existente,
oameni care aleg acest scenariu dedică 5-10 ani din cariera lor direct în propria afacere, îi investesc
în experiență, în studiul pieței, în adaptarea la aceasta, dezvoltarea produsului/serviciului, în paralel
învățând ceea de ce au nevoie la moment (prin accesare de trening-uri, a consultațiilor specialiștilor
etc.). Succesul lor depinde în mare parte de autodisciplină, informare continuă, intuiție și apelarea la
sfatul specialiștilor. Momentul paradoxal este că acești aventurieri (cu vârsta cuprinsă de obicei între
18-25 ani), se bazează mai mult pe entuziasm, decât pe cunoștințe și de aceea le este mai ușor să facă față
unor eventuale eșecuri și să încerce din nou fără ezitare. Ei dețin mai mult curaj în implementarea planurilor inovatoare, deoarece îi interesează mai puțin riscul și mai mult provocarea și dorința de a face
mulți bani și a fi directori, persoane admirate pentru spiritul de inițiativă și capacitatea de mobilizare a
tuturor resurselor disponibile.

Avantaje
•

Cu cât mai devreme începi, cu atât mai departe ajungi și
obții rezultatele dorite.

•

Ai ocazia să înveți din greșelile proprii.

•

Ești mai predispus să îți asumi riscuri.

•

Te mobilizezi mai bine în caz de eșecuri, le iei drept
provocare.

•

Înveți din mers, din practică, în timp ce alții dețin doar
cunoștințe teoretice.

•

Ai mai mult timp la dispoziție să te dedici afacerii, să o
dezvolți și să o faci profitabilă.

•

Te înscrii la cursuri deja știind de ce ai nevoie și iei maxim
beneficiu din acestea.

Dezavantaje
•

Riscul de a face greșeli din
lipsa cunoștințelor teoretice și
practice.

•

Lipsa de încredere din partea
celorlalți, nu întotdeauna te iau
în serios.

•

Nu ai suficiente resurse
financiare.
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Deci, ținând cont de faptul că al treilea scenariu are suficient de multe avantaje, te încurajăm să nu
pierzi timpul și să iei o decizie privind lansarea unei afaceri proprii cât mai curând și nu uita: „Timpul
este măsura afacerilor.” (Francis Bacon).

2.2. CE DOMENIU DE ACTIVITATE ALEGEM?
O parte din reușita în afaceri se datorează faptului că îți place ceea ce faci și poți face ceea ce-ți place.
Contează mult să alegi domeniul care să corespundă capacităților și aspirațiilor tale, un domeniu în care
să te regăsești, să ii sigur de sine, să te simți împlinit și să primești plăcere. Iată reprezentarea grafică a
factorilor esențiali în alegerea carierei, respectiv a domeniului de activitate.
Iată reprezentarea grafică a factorilor esențiali în alegerea carierei, respectiv a domeniului de activitate.

Totodată, îți vin în ajutor și testele psihologice de personalitate și de orientare a carierei. Iată unele din
ele, pe care le poți face on-line și la care poți obține imediat interpretarea rezultatului:
Testul de personalitate MBTI
http://www.la-psiholog.ro/teste-psihologice/test-personalitate-mbti-jung-16-tipuri
Testul de interese profesionale
http://www.la-psiholog.ro/teste-psihologice/test-interes-profesional
Testul de inteligența emoțională EQ
http://www.la-psiholog.ro/teste-psihologice/test-eq-inteligenta-emotionala
Teste de evaluare a aptitudinilor
http://www.la-psiholog.ro/teste-psihologice
Și nu în ultimul rând, evaluează-ți valorile, căci deși se vorbește despre etica și responsabilitatea socială
în afaceri, lumea business-ului e dură și nu întotdeauna coincide cu valorile tale.
Ca să te poți inspira din ce e “la modă” și ce este profitabil al domeniilor de activitate în rândul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), vezi mai jos datele statistice oferite de Biroul Național de Statistică.
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Tabel 2: Dinamica veniturilor de vânzări pe perioada 2009-2012 al IMM-urilor.
anul 2009
Denumire

Intr. mari, mil.
lei

IMM, mil. lei

anul 2010
% IMM din
total întrep.

Intr. mari, mil.
lei

IMM, mil. lei

% IMM din total
întrep.

Total

88967

57480

39,2

112240,2

65263,10

36,8

Agricultura, economia vânatului și
silvicultura

1645,3

3161,6

65,8

2431,5

4588,9

65,4

Industria prelucrăt.

14108,7

8098,7

36,5

17460,8

8975,4

34

Energie electrică,
gaze și apa

14874,4

199,8

1,3

16824,8

246,4

1,4

Construcții

2459,4

3992,4

61,9

3203,9

5038,3

61,1

Comerț cu ridicata și
cu amănuntul;

35513,8

30109

45,9

49377,6

32723,7

39,9

Hoteluri și restaurante

365,3

817,2

69,1

493,2

874,8

63,9

Transp. și
comunicații

10386

4915,2

32,1

11859,2

5946,5

33,4

Tranzacții imobiliare, închirieri și
activități de servicii
prestate întrep.

1907,5

3866,2

67

2441,9

4197,4

63,2

Alte activități

7706,6

2319,9

23,1

8147,3

2671,7

24,7

anul 2011
Denumire
Total

Intr. mari, mil.
lei

IMM, mil. lei

anul 2012
% IMM din
total întrep.

Intr. mari, mil.
lei

IMM, mil. lei

% IMM din total
întrep.

135789,4

71 887,6

34,6

138702,4

73 056,9

34,5

Agricultura, economia vânatului și
silvicultura

2694,3

5613,5

67,6

2327,3

4930,3

67,9

Industria prelucrăt.

21887,2

9316,4

29,9

23742,9

9522,8

28,6

Energie electrică,
gaze și apa

19737,1

258,7

1,3

22093,4

261,8

1,2

Construcții

3589,5

5555,2

60,7

3089,9

5349,9

63,4

Comerț cu ridicata și
cu amănuntul;

62211,3

35319,2

36,2

62291,9

36299

36,8

487,2

1115,6

69,6

464,7

1365,8

74,6

Transp. și
comunicații

13416,7

6464,9

32,5

12538,6

6885,1

35,4

Tranzacții imobiliare, închirieri și
activități de servicii
prestate întrep.

3333,7

5100,7

60,5

2844,5

5177,2

64,5

Alte activități

8432,4

3143,4

27,2

9309,2

3265

26

Hoteluri și restaurante

Recomandare: Alege domeniul de activitate în care primii tăi clienți ar fi prietenii, rudele, cunoscuții, colegii
și domeniile în care ai “relații”, în care cunoscuții ar putea să pună un cuvânt pentru tine și să-ți ofere un sfat
valoros.
Ca să știi cum se numește exact domeniul de activitate pe care-l vrei pentru afacerea ta, accesează Clasificatorul CAEM (Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei, Rev.2), pus în aplicare de la 01.01.2014 prin
Hotărârea Colegiului Biroului Național de Statistică nr. 20 din 29.12.2009.
Clasificatorul CAEM poate fi găsite pe site-le Biroului Național de Statistică (http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=385&).
Atunci când alegi activitățile, încearcă să eviți domeniile cu grad înalt de risc, care îți pot aduce pierderi în
loc de venituri și eventual vor fi respinse de bănci în caz de solicitare de credit.
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2.3. CUM SĂ IDENTIFICĂM O IDEE BUNĂ DE AFACERE?
ORICE afacere ÎNCEPE de la O IDEE și reprezintă un
proces de transformare a acestei idei într-un produs sau
serviciu, care este întrebat și cumpărat. Ideea în sine este
inutilă, dacă nu va fi pusă în practică. Evident, identificarea și dezvoltarea unei idei de afacere depinde de
mediul de afaceri, de resursele materiale, tehnologice,
umane și financiare disponibile, ba chiar și de noroc,
adică de faptul dacă la momentul potrivit ați fost în locul potrivit.
Cu toate acestea, la identificarea unei idei viabile de afacere punctul critic de pornire sunteți
DUMNEAVOSTRĂ – viitorul antreprenor. Sunteți
principalul factor critic. În baza părților tari și slabe
trebuie să decideți în care domenii veți căuta ideile, care
vor fi dimensiunea și limite-le afacerii.
Ideile de afaceri pot fi inspirate din:
Hobby-urile tale,
pasiunile tale şi ale
prietenilor

Experienţa ta de
muncă, afacerile
altora

Valorile tale,
ale firmei,
ale prietenilor

Progresul din societate,
preferinţele noi ale
consumatorilor

Economia locală,
problemele cotidiene,
produsele necalitative

Legislaţia nouă,
iniţiativele guvernului

Vizitarea expoziţiilor,
târgurilor, călătorii

Mass-media,
literatura de afaceri

Discuţii cu experţii,
aplicarea tehnicilor
de creativitate

,,Toate bogățiile își au originea în minte. Bogăția este în idei, nu în bani. (Robert Collier)
Rețineți, orice idee de afacere potrivită poate să se bazeze pe:
Unul sau mai multe produse fabricate – producere (cumpărați materia primă și alte resurse
necesare și le transformați în produse, bunuri materiale).
Unul sau mai multe produse pentru distribuire – comerț (cumpărați produsul sau produsele
gata fabricate de la un depozit, de la un vânzător cu ridicata, sau de la un producător și le vindeți,
adăugând o anumită marfă).
Unul sau mai multe servicii pe care le prestați.
O combinație alcătuită din cele trei posibilități expuse mai sus.
Când vă gândiți la ceea ce ați putea produce și vinde, trebuie neapărat să țineți cont de următoarele:
Ideea Dvs. nu trebuie să fie neapărat originală sau nouă. Aceasta ar putea să vă fie de ajutor, dintr-un
24

anumit punct de vedere, dar poate să fie de asemenea și o barieră. Este mult mai greu să vinzi un produs
sau un serviciu despre care nu s-a știut mai înainte. Pentru a vinde acest produs sau serviciu, este posibil
ca, pentru început, să fiți nevoit să educați piața și să stabiliți o rețea de distribuție.
De asemenea, este mai greu să propuneți ceva identic cu produsele altor companii. În acest caz,
cumpărătorul va trebui să aleagă, pornind de la diferența de preț și de la imaginea de pe piață a
producătorului.
Produsul sau serviciul ideal pe care puteți să-l alegeți este acel care se deosebește de consumatori și este
caracterizat prin trăsături sau benefici pe care produsele concurenților nu le posedă.
Cum să găsim cea mai bună idee de afacere?
Noțiunea de „idee de afacere” nu este echivalentă cu cea de „oportunitate”. În jurul nostru există o
imensitate de oportunități. Talentul antreprenorului se manifestă prin a identifica „oportunitatea”, a
genera o „idee realizabilă”, prin care el va fructifica „oportunitatea”. Nu puteți face nimic cu o idee de
afacere dacă nu sunteți sigur că este o idee realizabilă și viabilă. Așadar, cele mai reușite idei de afaceri
nu sunt neapărat originale în întregime. Diagrama de mai jos arată combinațiile posibile în planul
„produs – piață”:

Figură 1 Posibilitățile
„Produs – Piață”.

PIEȚE
EXISTENTE

PIEȚE
NOI

PRODUSE EXISTENTE

1

2

PRODUSE NOI

3

4

Evident, cele mai simple idei de afaceri vor fi în căsuța nr. 1 – Produse existente pe Piețe existente, iar
cele mai complicate – în căsuța nr. 4 – Produse noi pe Piețe noi. Dacă decideți să dezvoltați o idee care
se încadrează în căsuța nr. 1, atunci, în primul rând, riscați să fiți expus la o concurență dură, ceea ce
vă va face viața de antreprenor deloc ușoară. Dacă vă veți concentra asupra unor produse noi pe piețe
noi, atunci, de asemenea, există posibilitatea de a ajunge într-o situație foarte gravă – lipsa vânzărilor,
în special în primii ani de existență care, într-o afacere, sunt anii cei mai importanți. În consecință, e
bine să atrageți, în special, atenția la ideile ce se încadrează în căsuțele 2 și 3 – Produse existente pe
Piețe noi și, respectiv, Produse noi pe Piețe existente. Important în acest prim exercițiu de găsire a ideii
potrivite este să vă determinați cât mai repede pe ce segment „Produs – Piață” veți activa. În general,
antreprenorul trebuie să tindă întotdeauna spre calitate și nu spre produse ieftine. Să fie foarte prudent
cu ideile care pot să conducă la „războaie de prețuri” sau care sunt foarte sensibile la prețuri, deoarece
acestea ar putea cauza neplăceri, impunând o concurență directă cu întreprinderile mari, deja existente.
Pentru a găsi idei potrivite vă propunem să apelați la următoarele metode:
• Căutați idei cu prietenii sau colegii, folosind metoda „brainstorming” sau alte metode de
generare a ideilor.
• Întrebați pe alții ce idei au.
• Folosiți o idee pentru a inspira o altă idee.
• Citiți publicații de specialitate ce țin de domeniul afacerilor.
• Consultați cataloagele companiilor (locale, naționale, străine).
• Fiți atent la știrile și emisiunile radio și TV.
• Participați la diferite întruniri, seminare, cursuri, expoziții ce țin de domeniul afacerilor.
25

În primul rând, trebuie să fiți conștienți de faptul că fiecare dintre noi, ca HOMO SAPIENS, prin natura
noastră, deja posedăm anumite capacități creative. Problema constă în faptul cum dezvoltăm în timp
aceste capacități și cum le fructificăm. La fel ca multe alte lucruri, dacă noi nu folosim partea creativă a
creierului nostru, aceasta „ruginește”.
Cum puteți explica următorul paradox: Pe de o parte, LENEA poate conduce la atrofierea capacităților
creative, iar pe de altă parte – la dezvoltarea acestora? Foarte simplu. Când de lene nu faci nimic (creativ) o zi, două, trei, apoi aceasta devine o obișnuință, creativitatea, desigur, se va atrofia. Pe de altă parte,
când ți-e lene să faci ceva deoarece trebuie, de exemplu, să te miști în plus sau fiindcă trebuie să depui
niște eforturi fizice mai mari și începi să te gândești cum ai putea evita aceste situații prin a inventa sau
a meșteri ceva, facultățile creative se dezvoltă. Anume așa au văzut lumina zilei mai multe invenții.
În domeniul afacerilor, procesul creativ include câteva etape:
1.
Recunoașterea problemei. Uneori începe cu un disconfort generat de situația în care vă aflați.
Ca viitor antreprenor, fără îndoială, vă puneți întrebările: „Ce afacere nouă ar fi bine să încep?” și: „De
ce doresc să încep propria afacere?”
2.
După ce ați urmat sfaturile din acest ghid și ați decis, în final, ce afacere veți iniția, vine etapa
„Culegerea de informații”. Desigur, această etapă necesită ceva timp, inclusiv eforturi financiare și materiale.
3.
Următoarea etapă – „Perioada de incubare”. Asemănător cu
„Dospirea pâinii” înainte de a o băga în cuptor – informațiile acumuS=Substituenți
late sunt depozitate în subconștient, care are capacitatea de a lucra de
C=Combinație
sine stătător și, la un moment dat, poate să apară soluția așteptată.
4.
În final vine etapa „Evaluarea soluției” și luarea deciziei finale.
A=Adaptare
Pentru a vă dezvolta capacitățile creative, este bine să faceți următorul
exercițiu. Alegeți un obiect oarecare – un stilou, un aparat de radio,
o bicicletă, etc. Puneți-vă întrebarea „Cum poate fi îmbunătățit acest
obiect sau bun material?”, folosind așa-numita metodă „SCAMER”:

M=Modificare
E=Eliminare
R=Rearanjare

Puteți să vă gândiți la acest obiect ca la un tot întreg sau să analizați diferite părți ale lui.
Căi de generare a ideilor de afacere
• Începeți de la general spre particular.
• Vizitați firmele deja existente în domeniul ales.
• Citiți mult despre afaceri, în special despre domeniul ales.
• Discutați cu mai multe persoane din domeniul industriei selectate.
• Căutați o nișă pe piață.
• Analizați punctele tari și slabe ale potențialilor concurenți.
• Folosiți experiența și cunoștințele acumulate.
• Fiți un imitator creativ și inventiv.
• Urmăriți toate schimbările ce intervin în legislație.
În final, aplicând una sau mai multe metode și căi de generare a ideilor de afaceri, mai faceți un
exercițiu practic foarte util:
• Faceți o listă a tuturor ideilor care vă plac.
• Peste o zi-două mai faceți o listă a lucrurilor (ideilor) pe care le puteți face.
• După încă o zi-două, faceți o a treia listă a ideilor (lucrurilor)necesare pentru comunitatea
(regiunea) respectivă.
Subliniem că aceste trei liste este bine să le faceți în zile diferite, ba chiar la un interval de 1-2 zile
fiecare, pentru a vă concentra cât mai bine anume asupra domeniului respectiv. Apoi folosiți metoda
suprapunerii, care grafic poate fi exprimată astfel (fiecare oval reprezintă una din listele de mai sus):
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Figură 2: Domeniul celor mai bune idei de afaceri

Este foarte clar că cele mai potrivite idei de afaceri se află în sectorul intersectat de toate cele trei ovale.
Cu alte cuvinte, din toate ideile de afaceri, din toate cele trei liste, veți alege una, sau mai multe idei,
care se regăsesc în fiecare listă, adică veți alege ceva ce vă place, puteți face și ce poate fi de folos pentru
comunitatea respectivă, adică ceva ce se va vinde.
Tehnici de generare a ideilor de afacere
1) Brainstorming
Este cea mai cunoscută tehnică de generare de idei. Pentru
a aplica această metodă trebuie:
• Să adunați minimum 4 persoane (e bine să fie persoane din diferite domenii).
• Să definiți o problemă și să o discutați în prealabil.
• Să re-definiți problema și să o abordați din alt
punct de vedere.
• Să practicați „încălzirea minții”. De exemplu:
„Câte întrebuințări puteți găsi pentru o simplă clamă?”
Apoi urmează „Brainstormingul” propriu-zis:
• Generați cât mai multe idei.
• Folosiți cu strictețe regula principală: toate ideile sunt acceptate și înregistrate, ni-meni nu
critică nici o idee.
• Cu cât mai multe idei trăsnite, cu atât mai bine.
• Alegeți-le pe cele mai trăsnite și supuneți-le brainstormingului încă o dată.
• Alegeți 3-5 idei fezabile, din punctul de vedere al grupului, și prezentați-le echipei de experți
pentru a fi evaluate.
2) Lista atributelor
Această tehnică este mai utilă în cazul în care vă gândiți să adaptați sau să dezvoltați un produs sau
serviciu deja existent. Luați un anumit produs și așterneți pe hârtie toate atributele (caracteristicile)
acestuia: de exemplu, forma, dimensiunile, designul, materialele din care e fabricat, culoarea, funcțiile,
costul, etc. Apoi, pentru fiecare atribut, încercați să găsiți cât mai multe alternative posibile.
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3) Cine, Ce, Unde, Când, De ce, Cum?
Treceți fiecare idee și perspectivă, legate de un produs sau serviciu, prin prisma celor șase întrebări de
mai sus.
4) Dărâmarea presupunerilor
Faceți o listă a presupunerilor legate de o problemă sau idee, apoi explorați ce se poate întâmpla dacă
veți „dărâma” presupunerea. De exemplu, aveți un produs sau o parte a unui produs fabricat din plastic.
De ce să credeți că acest produs va fi fabricat și în continuare din plastic? Ce se va întâmpla dacă el va
fi fabricat din alt material.

2.4. CUM EVALUĂM O IDEE DE AFACERE?
Conceptul de Business Model Canvas susține
ca un model de afaceri poate fi descris prin intermediul a noua componente: segmentul de
serviciu cu clienții, valoarea unui produs, canalele de comunicare cu clienții, relația dintre
companie si clienți, banii încasați de la fiecare
segment de consumatori, resursele cheie care
contribuie la funcționarea optima a unui model
de business, activitățile cheie care trebuie derulate de o companie pentru a avea profit, parteneriatele cheie care trebuie dezvoltate de companie si structura costurilor, care implica toate cheltuielile implicare pentru ca un model de business
sa funcționeze
Pentru a vă ajuta să identificați mai ușor oportunitățile de afaceri din diferite domenii, vă prezen-tăm
rezultatele unei analize a afacerilor de succes din Marea Britanie:
1) Domeniul serviciilor
• Construcție – firme mici de construcție și reparații, ateliere de lemnărie, lucrări de reparație și
instalare a tehnicii sanitare, reparații electrice.
• Firme specializate – planificare arhitecturală, juridice, contabile, brokeraj, stomatologice.
• Alimentația publică – cafenele, mici restaurante, cofetării, etc.
• Servicii de afaceri – agenții de reclamă, servicii de marketing, copiere și tipărire, programare
pe calculator, curățarea oficiilor, etc.
• Servicii publice – frizerii, spălătorii, reparația hainelor, reparația încălțămintei, chioșcuri.
2) Sectorul de producere
Firmele mici au succes în domenii cu specializare îngustă care nu prezintă interes pentru firmele mari.
Produse alimentare – brutării, torturi, dulciuri, înghețată.
Prelucrarea lemnului – mobilă la comandă în loturi mici, mobilă pentru oficii, pentru magazine. Poligrafie – mini-tipografii, inclusiv digitale, edituri de cărți în tiraje mici.
3) Comerțul cu amănuntul
În Marea Britanie, peste 70% din toate firmele din domeniul comerțului sunt întreprinderi mici în care
lucrează proprietarul cu câțiva angajați, adesea membri ai familiei. Având în vedere situația economică
din țara noastră, putem afirma că aceleași sectoare și aceleași tipuri de afaceri sunt și vor fi cu certitudine rentabile și la noi.
Se poate întâmpla să alegeți mai multe idei, care, la prima vedere, vi se par atractive. Pentru a identifica
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cea mai potrivită idee, folosiți analiza comparativă a ideilor - o tehnică foarte simplă și eficientă, dacă o
aplicați cu atenție și seriozitate. În acest scop, folosiți tabelul de mai jos, în care aceleași criterii trebuie
să le evaluați pentru fiecare idee aparte, folosind grila de la 1 la 10 puncte, unde 1 corespunde celei mai
joase valori, iar 10 – celei mai înalte.

Nr.

Criteriul

1

În ce măsură v-ar plăcea să vă ocupați
de acest tip de aface-re?

2

În ce măsură puteți să vă ocupați de
această afacere (aveți experiență,
cunoștințe, abilități, etc.)?

3

În ce măsură produsele/serviciile ce vor
fi oferite sunt sau vor fi necesare pentru
consumatori?

4

Cât de ușor este accesul la materiile
prime necesare afacerii?

5

Cât de ușor poate fi găsit personalul
necesar pentru această afacere?

6

Cât de pronunțate sunt tendințele pieței
de creștere a cerinței pentru produsele/
serviciile ce vor fi oferite?

7

Cât de mare este necesitatea de a
promova produsele/serviciile ce vor fi
oferite?

8

Cât de ușor va fi să găsești primii clienți
pentru produsele/serviciile oferite?

9

Cum apreciați concurența pe piață
pentru această idee (10 – foarte înaltă;
1 – foarte joasă)?

Valoarea acordată
Ideea 1

Ideea 2

----

Ideea N...

În ce măsură produsele/serviciile oferite
10 se vor deosebi de cele ale concurenților
(10 – foarte mult; 5 – vor fi la fel)?
În ce măsură cunoașteți procesul
tehnologic (10 – foarte bine; 1 – nu-l
11 cunoașteți deloc și va trebui să vă bazați
pe un specialist)?
În ce măsură dispuneți de facilitățile
necesare – local, teren (10 – există
12 deja sau e foarte ușor de găsit; 1 – va fi
foarte greu de găsit)?
Cât de ușor este să găsiți utilajele și
13 echipamentele necesare?
Cum apreciați riscurile legate de
14 inițierea acestei afaceri?
Total puncte:
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Cât de mult (aproximativ) va trebui să
15 investiți pentru a iniția această afacere
(în lei, euro sau dolari)?
În cât timp (aproximativ) credeți că veți
16 recupera investiția (în ani)?

Atenție! Punctajul maxim nu este obligatoriu să fie condiția necesară și suficientă pentru a face alegerea
definitivă. În special, când diferențele nu sunt prea mari, adică toate ideile selectate se dovedesc a fi
relativ bune.
În acest caz, începeți să stabiliți niște priorități:
• Poate cel mai important este să aveți cât mai mulți clienți chiar de la bun început.
• Poate mai important este să vă ocupați cu ceea ce vă place mai mult.
• Poate e mai important să investiți cât mai puțin de la început, fiindcă nu doriți să vă împrumutați
cu mulți bani.
• Poate e mai importantă valoarea adăugată, pe care o veți putea realiza (despre valoarea adăugată
vom discuta mai jos) și tot așa.
Cu alte cuvinte, după ce analizați toate ideile, mai construiți o listă cu cele mai importante criterii,
pe care le enumerați în ordine descrescătoare ca importantă și, în funcție de valoarea acestor criterii,
combinată cu punctajul maxim, puteți să faceți alegerea cea mai potrivită.
După ce ați aplicat unele tehnici și metode menționate mai sus, după ce personal ați cântărit bine, ați
cerut apoi și sfatul familiei și, eventual, al prietenilor, ați identificat, în final, una sau mai multe idei de
afaceri potrivite care se încadrează în sectorul intersectat de cele trei ovale din diagrama de mai sus.
Foarte bine! Însă chiar dacă ideea vi se pare foarte atractivă și cu o perspectivă reală, din punctul
dumneavoastră de vedere, a unui succes garantat, e bine să vă mai amintiți încă o dată de proverbul
„De șapte ori măsoară și o dată taie”, deoarece e un proverb foarte înțelept și, urmându-i sfatul, vă poate
salva de multe belele.
În această ordine de idei, din cele ce urmează, veți afla cum trebuie evaluată o idee de afacere. Așa cum
spuneam mai sus, orice idee de afacere, pe de o parte, nu costă nimic, dar absolut nimic, dacă nu este
implementată, adică dacă nu este materializată într-o afacere propriu zisă. Pe de altă parte, orice afacere
nu poate fi materializată dacă nu a fost identificat principalul element al afacerii – PIAȚA, adică CLIENTUL, care dorește și este gata să cumpere produsele și/sau serviciile propuse. Dacă facem analogie
cu matematica, putem afirma, fără nici o rezervă, că existenta PIEȚEI de desfacere pentru produsele și/
sau serviciile pe care vă gândiți să le oferiți este o condiție absolut necesară ca afacerea să aibă vreo șansă
de succes. Acesta este motivul pentru care identificarea PIEȚEI reprezintă primul și cel mai important
pas în evaluarea unei idei de afaceri.
În literatura de specialitate, acest pas se numește „Cercetare de Piață” și reprezintă un domeniu al
activității de Marketing. Adesea, cercetarea de piață este considerată de mulți antreprenori ca fiind prea
teoretică pentru a fi efectuată. O atare concepție este și periculoasă, și greșită. Periculoasă, deoarece
fără o cercetare de piață serioasă puteți să începeți o afacere pentru care nu există cerere suficientă pe
piață și, ca rezultat, afacerea să eșueze, iar Dvs. să pierdeți investițiile. Greșită, fiindcă cercetarea de piață
poate fi foarte practică dacă este efectuată așa cum trebuie, „ca la carte”.
De la bun început trebuie să aflați și să conștientizați faptul că cercetarea de piață, pe de o parte, necesită
relativ mult timp și cheltuieli materiale și financiare suplimentare, iar pe de altă parte, - abilități de comunicare, îndemânare, creativitate și inventivitate, abilități și cunoștințe de analiză, spirit de observație,
etc.
Ca urmare, cei care de la bun început doresc să aplice o idee de afacere de anvergură sau firmele mari,
deja existente, dar care doresc să lanseze pe piață noi produse sau servicii, apelează, de regulă, la firmele
specializate în efectuarea cercetărilor de piață, plătind pentru aceasta „bani grei”. Dar pentru a iniția o
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afacere mică vă puteți descurca de sine stătător, dacă țineți cont de cele spuse mai departe.
Cu ce trebuie să începeți?
În primul rând, trebuie să răspundeți la următoarea întrebare:
Ce doriți să aflați?
Cel mai bine este să așterneți răspunsul pe o foaie de hârtie, pentru ca să vă fie clar ce anume urmăriți
în cadrul cercetării de piață:
Dimensiunea pieței;
• Potențialul ei;
• Structura pieței;
• Tendințele pieței;
• Concurenții (produse, prețuri, volume, etc.);
• Atitudinea și comportamentul consumatorilor și al cumpărătorilor;
• Factorul demografic;
• Factorul economic;
• Factorul legislativ;
Evident, o cercetare de piață trebuie începută prin a vă documenta, a vă informa despre situația generală
din ramura sau domeniul în care doriți să lansați propria afacere. Folosiți orice sursă disponibilă de
informații și date: ziare, reviste și alte publicații ce pot conține informații utile (anuare statistice, baze
de date ce pot fi accesate cu ajutorul computerului), radioul și televiziunea, materialele publicitare ale
firmelor din domeniul respectiv, etc.
Această activitate se mai numește „cercetare în birou”, după care este logic să urmeze „cercetarea pe
teren”, adică trebuie să mergeți și să discutați cu diferite persoane, fie angajați sau foști angajați la diferite firme care vă interesează, fie potențiali cumpărători, etc.
Ar fi binevenit să găsiți posibilități de a vizita unele afaceri din domeniul respectiv; să urmăriți ce și cum
acestea operează, să culegeți cât mai multe date despre ele. Anume la această etapă intervine, de altfel
foarte pronunțat, caracterul practic al unei cercetări de piață, or aceasta depinde, în mare măsură, de
creativitatea și inventivitatea dumneavoastră. De exemplu, ați putea:
• Să numărați câți oameni trec pe lângă localul în care doriți să deschideți un magazin, să zicem,
de mărfuri casnice.
• Să observați câte mașini și de ce marcă sunt parcate în față sediului concurenților, pentru a vă
face o impresie cât de bine le merg afacerile.
• Să numărați, de exemplu, cutiile și alte ambalaje goale, scoase la ușa din spate a unui restaurant,
pentru a avea o impresie despre volumul afacerii.
• Să contorizați numărul de camioane ce intră și iese pe poarta concurentului.
• Să bateți la fiecare ușă a caselor din cartier sau din localitatea respectivă și să aflați dacă există
cerere pentru produsele/serviciile pe care doriți să le oferiți și la ce preț le-ar cumpăra.
• Să urmăriți unde și cât de des își publică anunțurile publicitare concurenții.
Șirul acestor activități ar putea să continue.
Pe lângă cele enumerate mai sus, este recomandabil să folosiți și un chestionar pentru a culege diferite
date și informații. Întrebările din chestionar trebuie foarte bine chibzuite, gândindu-vă, în primul rând,
la cei care urmează să răspundă. Este absolut necesar ca, înainte de a-l aplica, chestionarul să fie testat.
Rugați câțiva prieteni, cunoscuți să răspundă la întrebările din chestionar și veți observa imediat dacă
acesta este practic și vă va fi de folos sau trebuie modificat. Doar după această testare puteți aplica chestionarul pe o scară mai largă.
După ce ați adunat suficiente date și informații, urmează etapa de procesare și analiză a acestora. E posibil ca la această etapă să aveți nevoie de anumite cunoștințe speciale, cum ar fi metode statistice de procesare a datelor. Dacă nu le posedați, nu ezitați să vă adresați după ajutor la cei care le cunosc – profesori
de statistică, matematică sau fi zică, prieteni care au absolvit facultăți, unde au învățat aceste metode și le
cunosc, sau găsiți un manual de statistică, aflați metoda sau metodele respective, le studiați și le aplicați.
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Concluziile principale, pe care trebuie să le faceți în baza cercetării de piață, trebuie să fie următoarele:
• Veți avea suficienți cumpărători pentru produsele/serviciile pe care le veți oferi?
• La ce preț mediu veți putea să le vindeți?
• Cât de ușor și la ce preț veți putea să procurați materia primă necesară?
• Ce perspective reale există pentru a dezvolta afacerea?
• Cine sunt concurenții și cât de acerbă (puternică) este concurența?
Apropo, despre concurență. În funcție de produsele și/sau serviciile pe care doriți să le vindeți pe piață,
viziunea asupra concurenței poate fi mai „îngustă” sau mai „largă”. Dacă produceți și comercializați,
de exemplu, geamuri, atunci drept concurenți pot fi considerați doar producătorii și importatorii de
geamuri. În acest caz, vorbim despre o viziune mai „îngustă”.
Dacă produceți însă cărămizi de tip FORTAN, atunci în lista concurenților pe care va trebui să-i analizați
vor fi nu numai producătorii și comercianții de cărămizi similare, dar și cei care comercializează
cărămizi arse, carierele de piatră, fabricile de beton armat, firmele care vând panouri din ghips și carton
și alte materiale de construcție din care se pot clădiserăți, garduri.
Așadar, viziunea trebuie să fie „largă”, adică trebuie neapărat să aveți în vedere și posibilii substituenți
pentru produsele ce intenționați să le comercializați.

Identificarea tendințelor
Dacă vă gândiți serios la o afacere care să se dezvolte în
timp, să existe și să prospere mulți ani înainte, trebuie la fel
de serios să vă gândiți și la următoarele:
1. Cum va arăta afacerea Dvs. în viitor, peste 5, 10 sau chiar
și peste mai mulți ani?
2. Care sunt tendințele pieței în care activați sau veți activa?
3. Care sunt tendințele dezvoltării economiei în general, atât
în țara în care locuiți, cât și în întreaga lume?
Puteți să aplicați principiul „de la general la particular”, adică să încercați să identificați răspunsul sau
răspunsurile la întrebarea cu numărul 3, apoi la întrebarea 2 și, în final, la prima întrebare, ceea ce ar
însemna de fapt să elaborați Viziunea afacerii proprii.
Întrebările generale, în acest caz, ar fi:
1. Cum va arăta lumea, economia mondială, inclusiv domeniul în care activați sau veți activa, peste 5, 10
sau chiar 15 ani?
2. Ce nivel de dezvoltare va atinge economia țării în aceeași perioadă?
3. Cum va arăta afacerea dumneavoastră peste 5, 10 sau 15 ani?
4. Ce trebuie să faceți pentru a fi pregătit?
În această ordine de idei, este binevenit să luați în considerație următoarele tendințe generale:
Pentru a se proteja de lumea externă ostilă, oamenii găsesc tot mai mult siguranța în casele proprii.
• Mulți încearcă să-și găsească un refugiu în lumea virtuală, de exemplu, a jocurilor și a filmelor
pe calculator.
• Consumatorii sunt tot mai îngrijorați de propria sănătate, fiind astfel mai critici față de ce
cumpără, față de companiile care produc, față de calitatea produselor și a serviciilor.
• Tot mai multă atenție este acordată produselor „Eco” – ecologic pure.
• Comportamentul consumatorilor devine din ce în ce mai imprevizibil.
• Oamenii devin tot mai puțin îngrijorați de securitatea locului de muncă. Ei sunt dispuși să
schimbe de mai multe ori locul de muncă pe parcursul carierei, pentru a identifica noi oportunități (cu
excepția perioadelor de criză economică).
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• Oamenii au tot mai mari așteptări de la viață. Ei doresc să atingă scopuri tot mai mari, inclusiv
materiale – casă, mașină, vilă, etc.
• Timpul a devenit unul din factorii critici din viața oamenilor. Ei încearcă să comprime într-o
singură zi mai multe activități diferite: să se ocupe de carieră, să fie cât mai mult împreună cu familia,
să meargă la teatru, cinema, restaurant, discotecă, să privească televizorul, să stea în față calculatorului,
să facă sport, etc.
• Oamenii trăiesc mai mult și doresc să fie activi. Mulți vârstnici acționează ca și cei tineri.
• Societatea și lumea afacerilor este tot mai mult influențată de femei.
Citiți mai multă literatură științifico-fantastică. Foarte multe lucruri care acum 30-50 de ani le găseam
doar în astfel de cărți, astăzi le întâlnim în viața de toate zilele. Antrenați-vă să observați tendințele. Fiți
atent la:
Apariția produselor noi. Durata lor de viață, adică cât de lung timp se vând sau cât de repede dispar de
pe piață.
• Schimbările în structura familiei și schimbările demografice în general.
• Evoluția structurii consumului populației – pentru ce și cât se cheltuiește în medie.
• Schimbările din mediul de afaceri – care industrii se dezvoltă mai intens, care din ele produc
mai multă valoare adăugată, apariția de tehnologii noi, etc.
• Ce predomină mai mult, optimismul sau pesimismul, în raport cu dezvoltarea economi-că?
• Evoluția culturii, a tradițiilor.
• Apariția unor cuvinte, noțiuni noi (e-comerț; GPS; nanotehnologii; etc.).
Pentru evaluarea idei de afacere vă propunem un model de analiza după „Business după modelul Canvas”.
Modelul în cauză are 9 compartimente de bază pe are analizează ideea de afacere și anume:
1.
Segmentul de consumatori – este un grup de consumatori care se aseamănă între ei (deosebindu-se de restul pieței), din punctul de vedere al necesităților pe care le au, a beneficiilor așteptate
și a obiceiurilor de consum a produselor și serviciilor. Segmentarea permite delimitarea grupelor de
consumatori omogene și crearea unor produse și servicii care vor corespunde necesităților acestora. De
asemenea, vom cunoaște ce fel de mesaje publicitare și prin care mijloace este binevenit de a comunica
cu segmentele de consumatori cărora dorim să vindem, pentru ca acestea nu doar să ne audă, dar și să
perceapă pozitiv publicitatea, ulterior cumpărând cu cea mai mare plăcere.
2.

Valorile de bază – reprezintă produsul sau serviciul pe care îl propuneți clienților Dvs.;

3.
Canalele de distribuire – canalul de distribuție este format din itinerarul deplasării mărfurilor
de la producător la consum. Deci orice canal de distribuție cuprinde producătorul și consumatorul final
(punctele extreme de intrare si de ieșire) si ceilalți participanți (intermediari) implicați în transferarea
bunurilor sau serviciilor. Canalele de distribuție pot fi descrise în funcție de numărul de verigi existente
la nivelul fiecărui canal. Pentru a indica lungimea unui canal, vom apela la numărul de verigi intermediare;
4.
Relații cu clienții – secretul unei relații bune cu clienții sta in comunicare. Prin comunicare va
asigurați o vizibilitate clara și distinctă a organizației în fata clienților și a concurenților dumneavoastră.
Vă va construiți imaginea unei companii serioase, de încredere, moderna, deschisa spre inovații. De
exemplu: contract de livrare cu un anumit tip de clienți;
5.
Structura veniturilor – reprezintă afluxul de avantaje economice în cursul perioadei de gestiune rezultat în procesul activității ordinare a întreprinderii sub formă de majorare a activelor sau diminuare a datoriilor care conduc la creșterea capitalului propriu cu excepția sporurilor de la contribuțiile
proprietății întreprinderii;
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6.

Resursele cheie – se indică de care resurse cheie aveți nevoie pentru crearea valorilor de bază;

7.
Acțiuni cheie – se va specifica care sunt pașii cheie pe care aveți nevoie de făcut pentru activitate întreprinderii Dvs. în raport cu celelalte elemente;
8.

Parteneri cheie – se indică furnizorii sau partenerii Dvs. în cadrul modelului Dvs. de afaceri;

9.
Structura cheltuielilor – reprezintă totalitatea operațiilor economice care afectează patrimoniul întreprinderii prin diminuarea activului, cum ar fi consumul de materiale, sau prin mărirea pasivului, plăți pentru apa, gaze, curent electric.
În tabelul nr. 1 este prezentat analiza unei idei de afaceri pe fiecare compartiment în parte. În urma
acestei analize veți putea să schițați noi idei de afaceri sau să vizualizați oportunitățile afacerii existente. Modelul poate fi utilizat în echipe cu partenerii de afaceri ceea ce face o planificare strategică
mai bună sau individual fiind utilizat ca un instrument pentru a structura gândirea și a avea un tablou
complet privind afacerea Dvs..
Figura 1: Analiza ideii de afaceri conform modelului Canvas

Pentru analiza idei de afaceri conform modelului Canvas este necesar să utilizați Notițe. Prin utilizarea
notițelor, pentru a descrie modelul de afaceri, va fi posibil să mișcați Notițele cu ideile de la un compartiment la altul.
De exemplu, utilizați două sau mai multe notițe pentru a descrie canale de distribuire, cum ar magazin
de vânzare și vânzări online prin intermediul site-ul companiei dvs. etc.
Acest lucru vă va permite să analizați mai multe elemente în jurul ideii de afaceri astfel încât să obțineți
modelul de afaceri reușit.
Câteva sfaturi pentru completarea tabelului de mai jos:
1.
Începe-ți să schițați fiecare idee de afaceri separat, prin crearea de Notițe pentru fiecare din
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cele nouă compartimente. Unii oameni preferă să înceapă cu listarea segmentului de consumatori sau
cu valorile de bază. Alții preferă să înceapă cu resursele cheie sau activități cheie. Nu contează. Doar
faceți-o.
2.
Adăuga-ți toate elementele relevante pentru modelul de afacere pe care îl propuneți. Întreabăte ce elementele sunt relevante pentru modelul dvs. de afaceri necesare pentru procurarea materiei
prime, producerea/prestarea, livrarea produsului finit etc.. Important este să creați câte o Notiță pentru
fiecare element în parte.
3.
Verificați integralitatea și coerență elementelor incluse
4.
Utilizează culori diferite.
Folosiți diferite colori a Notițelor pentru a face legătură dintre elementele notate din diferite compartimente. De exemplu, folosiți două culori diferite pentru două segmente diferite de consumatori din
modelul dvs. de afaceri (de exemplu vânzări online și magazin) apoi, continuați să folosiți aceleași culori
pentru elementele din alte compartimente ce au legătura cu canalele de distribuire corespunzătoare.
5.
Folosește imagini și cuvinte
Combinând imagini și cuvinte pentru a descrie modelul de afaceri este mult mai clar decât doar prin
cuvinte. Creierul nostru procesează imagini mai repede decât cuvintele. Prin urmare, imaginile vor
permite telespectatorilor dumneavoastră să înțeleagă mai rapid imaginea de ansamblu a modelului
dumneavoastră de afacere.
6.
Nu adăugați prea multe Notițe atunci când schițezi în ansamblu strategia modelului Dvs. de
afaceri. Prea multe detalii ascunde imaginea de ansamblu a modelului de afaceri pe care vreți să îl
propuneți. Pe de altă parte, puteți adăuga detalii atunci când acest element poartă un caracter fundamental în cadrul modelului de afaceri.
7.
Asigurați-vă că toate elementele din modelul dvs. de afaceri au o legătură între ele. De exemplu: fiecare Notiță din compartimentul fluxului de venituri este necesar să cores-pundă Notițelor din
compartimentul segmentului de consumatori și cu compartimentul valorile de bază. Dacă sunt careva
elemente nelegate dezvoltați-le făcând legăturile corespunzătoare sau excludeți-le.
8.
Descriind prea multe idei diferite în același model de afaceri Canvas poate duce la confuzii.
Încercați să folosiți foi separate a modelului Canvas (tabelul de mai jos) pentru a schița idei individuale.
Dacă este necesar, mai târziu, puteți să le aduceți împreună în același model Canvas.
9.
În caz că faceți o analiză a modelului de afaceri existent. Asigurați-vă că este o distincție clară
între modelele de afaceri existente și model de afaceri care se propune în viitor. Amestecarea lor poate
fi confuză. Pentru a fi posibil de separat modelele de afaceri puteți cu ușurință să utilizați culori diferite
sau sa le faceți analiza modelului de afaceri pe file aparte.
10.
Când ați finisat schițarea afacerii, încercați să spuneți povestea modelului dvs. utilizând fiecare
Notiță plasată.
1. Segmente de
consumatori
• Pentru cine
lucrăm?
• Cine este cel
mai important
client pentru noi?

2. Valorile de bază.
• Ce propunem sau ce probleme rezolvăm clienților
noștri?
• Ce este mai valoros în
oferta noastră?
• Ce servicii vom putea
oferi fiecărui segment de
con-sumatori/clienți?

5. Structura veniturilor
• Pentru ce clienții noștri sunt
gata să plătească?
• Pentru ce plătesc ei acum?
• Cum plătesc?.
• Care este ponderea fiecărei
tipuri de încasări din total
venituri?

3. Canalele de distribuire
• Prin ce canale de distribuire clienții
noștri vor să primească produsele/serviciile noastre.
• Prin ce canale primesc actualmente
clienții, produsele/serviciile. noastre.
• Care sunt cele mai efective canale de
distribuție.

6. Resursele cheie
• De care resurse cheie avem
nevoie pentru crearea valorilor
de bază
• Care sunt canalele de distribuire
• Care este relația noastră cu
clienții?
• Care este fluxul de venituri.

4. Relațiilor cu clienții
• Care sunt relațiile cu fiecare dintre segmentele pieței?
• Cum sunt ele integrate?
8. Parteneri cheie.
• Cine sunt partenerii noștri cheie?
• Cine sunt furnizorii noștri cheie?
• Care sunt resursele cheie pe care le primesc
de la ei?
• Ce activități ei fac pentru noi?

7. Acțiuni cheie.
• Care sunt pașii cheie pe care aveți
nevoie de făcut pentru activitate Dvs.?
• Acțiunile cheie pentru canalele de
vânzări?
• Acțiuni cheie pentru construirea de
relații cu clienții?
• Acțiuni cheie la obținerea și
evidența fluxului de venituri.

9. Structura cheltuielilor
• Care cheltuielile suportate
in activitatea Dvs. sunt mai
importante?
• Care din resursele cheie
sunt cele mai scumpe?
• Care din activitățile de bază
sunt cele mai scumpe?
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1.
Deservirea și reparația automobilelor;
2.
Sere (flori, plante decorative, legume);
3.
Prelucrarea produselor agricole (mini-linii
pentru conservare, producerea uleiului, uscarea
fructelor și legumelor, producerea făinii și crupelor,
etc.);
4.
Depozite de păstrare a producției agricole (cu controlul atmosferei), servicii de spălare a
fructelor și legumelor;
5.
Magazine specializate (produse alimentare, materiale de construcție);
6.
Farmacie;
7.
Servicii veterinare. Mulți locuitori au animale ce necesită îngrijire;
8.
Servicii de consultanță în diferite domenii: evidentă contabilă, planificarea afacerii, marketing,
analiza financiară etc.);
9.
Amenajări interioare și design-ul spațiilor deschise (grădini, parcuri)
10.
Predarea limbilor străine, muzicii etc.;
11.
Organizarea cercurilor de ocupații (cultura fizică, sport, dansuri, etc.);
12.
Muzică pentru ceremonii.
13.
Fabricarea produselor de artizanat;
14.
Magazin on-line de artizanat;
15.
Vulcanizare mobilă;
16.
Spălătorie auto;
17.
Cultivarea legumelor ecologice;
18.
Producerea răsadurilor;
19.
Producerea sucului natural;
20.
Depozite de păstrare a producției agricole (cu controlul atmosferei);
21.
Servicii de spălare a fructelor și legumelor;
22.
Teren de fotbal sau golf artificial, pe care să-l dai în chirie contra cost;
23.
Sală de sport;
24.
Grădiniță de copii particulară;
25.
Fabricarea produselor și construcțiilor din metal, servicii de sudare;
26.
Creșterea fazanilor
27.
Creșterea prepelițelor, struților, melcilor, etc;
28.
Construcția și reparația caselor, construcțiilor auxiliare de dimensiuni mici;
29.
Prelucrarea suprafețelor interioare și exterioare ale caselor, încăperilor, construcțiilor auxiliare
de dimensiuni mici. Lucrări de vopsire;
30.
Montarea și reparația comunicațiilor comunale (rețele electrice interioare, canalizare și asigurare cu apă, sisteme de încălzire, etc.);
31.
Reparația electrocasnicelor;
32.
Reparația aparatelor radio, TV, video;
33.
Saună și săli de antrenament;
34.
Confecționarea și reparația hainelor;
35.
Servicii de turism rural;
36.
Servicii hoteliere;
37.
Servicii de transport;
38.
Frizerie;
39.
Restaurant;
40.
Reparația mobilei;
41.
Curățătorie;
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42.
Fabricarea produselor din lemn (tâmplărie);
43.
Fabricarea produselor și construcțiilor din metal, servicii de sudare;
44.
Săli de computere cu aparatură complementară și servicii (Internet, jocuri, culegerea și
tipărirea documentelor, fax, copiere (xerox));

2.5. MODALITĂȚI DE LANSARE ÎN AFACERI
Ideea oportună de business poate fi materializată numai printr-o afacere,
întreprinzătorului revenindu-i sarcina să aleagă modul de lansare.
În general, există câteva variante de începere a activității de antreprenoriat:
crearea unei afaceri de la zero, cumpărarea unei afaceri existente, Asocierea
într-o afacere existentă și procurarea unei francize.

Crearea
unei noi
afaceri

Cumpărarea
unor afaceri
existente

Asocierea
într-o
afacere
existentă

Cumpărarea
unei
francize

Descrierea fiecărei posibilități de a intra în lumea afacerilor o găsești în tabelul următor.

OPŢIUNI

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

CREAREA UNEI
NOI AFACERI

• inovare
• alegerea genurilor de activitate
• libertate de decizie
• independența
• administrare proprie (angajezi / concediezi
pe cine vrei)
• nu ai de corectat greșelile altora
• ridicarea stimei de sine, admirația altora
• provocare

• investiții proprii mai mari (financiare, de timp)
• responsabilitate mai mare
• mai mult efort
• multe cercetări de piață
• lipsa de experiență

CUMPĂRAREA UNEI
AFACERI
EXISTENTE
SAU ASOCIEREA
ÎNTR-O AFACERE
EXISTENTĂ

• risc mai mic
• clienți deja existenți
• încadrarea în etapa deja profitabilă sau de
dezvoltare
• economie de timp, încadrarea directă în faza
de dezvoltare

• repararea greșelilor altora
• analiza financiară minuțioasă
• riscul de a nu cunoaște motivele reale ale fostului proprietar de a-și vinde
afacerea
• genurile de activitate stabilite deja
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ASOCIEREA
ÎNTR-O AFACERE
EXISTENTĂ

CUMPĂRAREA
UNEI FRANCIZE

• te ocupi de ceea ce îți place și ce nu aveai
curajul să faci de unul singur
• afacerea e pe roate deja
• ai o viziune clară asupra punctelor slabe și
forte ale firmei
• înveți de la partener
• împarți responsabilitățile și sarcinile
• te poți bizui pe partener în caz de urgență
(lucrează el când tu nu poți și invers)
• în parteneriat apar mai multe idei, interese
comu-ne, schimb eficient de opi-nii
• posibilitatea venirii cu noi propuneri de
genuri de activitate

• decizia se ia împreună cu partenerul,
chiar dacă nu-ți convine
• trebuie să împarți profitul
• dificultăți în caz de conflict cu partenerul
• analiza financiară durează
• genurile de activitate sunt stabilite
deja
• un partener de afaceri poate lăsa
multe responsabilități doar pe seama
ta, bazându-se pe prietenia ce vă leagă
În afaceri nu avem prieteni, ci doar
parteneri. (Alexan-der Dumas)

• dreptul de a copia o afacere profitabilă, de
succes
• obții know-how, cunoștințe verificate
• imagine înaltă deja creată
• drepturi exclusive de distribuție (protecție
teritorială)
• nivel scăzut de faliment
• finanțare parțială din partea franchiser-ului
• acordarea asistenței din partea franchiser-ului (ex. în marketing, design, instruire, consiliere
în management, cercetare, publicitate etc.)

• prețul uneori prea costisitor
• unele restricții decizionale (ex. la angajare, planificare, amplasare, vânzare
franciză etc.)
• respectarea strictă a unor operațiuni
standardizate
• multe rapoarte, timp con-sumat
• consultația juristului destul de costisitoare
• necesitatea abilităților de negociere
(ex. a contractu-lui)

Ex. sfera serviciilor (alimenta-ție publică,
centre curative, servicii de business, instruire
și educație, computere, servicii menajere și
sociale, turism, sport, distracții, servicii auto),
comerțul cu amănuntul.

Pe scurt despre franciză
Franciza = un sistem de raporturi contractuale între întreprinderi, în care partea denumită franchiser acordă părții denumite franchisee dreptul de a produce și/sau a comercializa anumite produse
(mărfuri), de a presta anumite servicii, în numele și cu marca franchiserului, precum și dreptul de a
beneficia de asistență tehnică și organizatorică a acestuia.
Dacă procuri o franciză, ești franchisee, iar cel care-ți vinde franciza se numește franchiser. Partenerii
la franchising dispun de conturi și balanțe individuale în bancă, asigură independent darea de seama
contabilă și statistică în modul stabilit de legislația țării lor de reședință.
Tipuri de franchising
FRANCHISINGUL CORPORATIV (INDUSTRIAL, DE PRODUCERE)
prevede participarea franchisee-ului la întregul ciclu de producție al franchiserului
a) contacte permanente între franchiser și franchisee;
b) schimb permanent de informații;
c) reglementare detaliată a activității și grad înalt de responsabilitate a franchisee-ului.
Exemple: CAMPARI, SCHWEPPES, COCA-COLA,
PEPSI-COLA ETC.
FRANCHISINGUL COMERCIAL (DE DISTRIBUȚIE, DE SERVICII)
prevede comercializarea de producție finită (mărfuri) sau prestarea de servicii de către franchisee
a) specializarea îngustă a franchisee-ului în comercializarea
unui anumit tip de produse (mărfuri) sau în prestarea unui anumit tip de servicii;
38

b) plata redevenței către franchiser din volumul total de vânzări;
c) riscul franchisee-ului legat de comercializarea de produse (mărfuri) sau de prestarea de servicii;
d) gradul scăzut de reglementare a obligațiilor franchisee-ului.
Exemple: SANTAL, VERITAS, YVES ROCHER, MC DONALD’S, PIZZA HUT, HERTZ, AVIS, HILTON, HOLIDAY INN.
În Moldova, cel mai potrivit ar fi să procuri franciză de servicii.

AFACERI ÎN BAZĂ DE FRANCIZĂ ÎN MOLDOVA
Mango, Celio, Mexx, Olsen, Sele, McDonald`s,
Fornetti, (franchiser) Buon Giorno, Zara, Hugo
Boss, Petrom, Xerox, DHL, 1C

AFACERI AUTOHTONE CARE VÎND FRANCIZA
Andy’s Pizza, Fornetti, Alina Electronic, Neuron
Grup, Shell, Pepsi-Cola, Coca-Cola

10 motive pentru a cumpăra o franciză
1. Afacerea la cheie. Elimini toată munca grea:
găsirea unei locații, negocierea chiriei, angajarea contractorilor de încredere.

6. Training. Franciserul te va învăța să îți conduci franciza exact în același fel în care sunt
conduse și celelalte francize.

2. Sistem deja testat. Având un sistem deja testat elimină greșelile pe care le faci, deoarece ai
presupus că așa e mai bine.

7. Suport continuu. Vei avea mereu suportul
franciserului și oricând vei putea apela și la alți
franchisee.

3. Șanse mai mari de succes. Dacă urmezi sistemul fixat de franchiser, ești pe drumul cel bun
pentru a conduce o afacere de succes.

8. Marketing. Francisierul se ocupă de tot ce
înseamnă marketing ori îți dă un model pe care
să-l urmezi.

4. Imagine corporativă și marcă recunoscută.
Consumatorii cumpără produse deja cunoscute, oamenii preferă să lucreze în companii cu
renume.

9. Teritoriu exclusiv. De asemenea, o dată cu
franciza obții și un teritoriu exclusiv pe care să
faci afaceri.

5. Mai ușor obții finanțare. Bancherii se uită la
lanțurile francizelor de succes (risc mai mic,
posibilități de finanțare in-house, leasing).

10. Obții locații multiple. Proprietarii care dețin
mai mult de o franciză reușesc să administreze
din ce în ce mai multe locații.

În Republica Moldova poți cumpăra o franciză pentru restaurant cu aproximativ 10 000 EUR dar prețul
final este negociabil. Pe lângă ratele de înregistrare a francizei achiți lunar 6% din rulaj și 1% pentru
publicitate.

E-BUSINESS

Reducerea costurilor și a timpului pentru tranzacții, gestiunea mai
eficientă a lanțului de aprovizionare, îmbunătățirea managementului
serviciilor de asistență, comunicarea și relaționarea – toate acestea
sunt posibile dacă sunteți familiarizați cu noțiunea de e-business.
Trecerea la e-business este o necesitate, nu o obținune.
E-business se referă la o afacere ce urmărește un proces ce se bazează pe un sistem informatic automatizat. Afacerile electronice permit companiilor să își sincronizeze procesarea datelor interne si externe
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mult mai eficient si flexibil, pentru a lucra mult mai aproape de parteneri si furnizori și de a satisface
mult mai bine nevoile si așteptările clienților.
Tehnologia informațională transformă în permanență lumea afacerilor. Încercați să înțelegeți ce
implicații are e-business-ul în acest context, care este influența noii tehnologii și căutați să vă refaceți
strategia.

NU UITAȚI

Structura E-Business

• Prin dezvoltarea IT puteți avea clienți în
toată lumea;
• Studiați posibilitatea trecerii la strategia ebusiness;
• Strategia dvs. vă poate deschide noi piețe și
vă aduce clienți;
• Comerțul electronic este singurul canal de
vânzare care permite comunicarea directă și
interactivă cu clienții;
• Urmăriți progresul în e-business și în noile
tehnologii pentru a înfrunta viitorul;
• Când încercați să pătrundeți pe alte piețe
nu uitați de diferențele culturale, astfel că
trebuie să adoptați stilul corespunzător pentru fiecare țară sau regiune în parte.

REȚELE INTEGRATE
Cunoașterea datelor în firmă

CANALE MULTIPLE DE VÎNZARE
Integrarea canalelor de servire
APRECIEREA CLIENTULUI
Mulțumirea permanentă a
clientului

Avantaje și dezavantajele e-business-ului

Dezavantaje

Avantaje
• Stabilirea unei relații mai strânse cu clienții;
• Reducerea costurilor determinate de aprovizionare;
• Recepționarea directă a feedback-ului din partea clientului;
• Identificarea unei noi nișe de piață determinate de schimbarea cererilor clientelei;
• Reacție mai rapidă și receptivă decât ale concurenței.
• Majorarea veniturilor obținute din vânzări.
• Micșorarea costurilor de logistică.
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• Pierderea clienților în fața nou-veniților sau a concurenței
mai rapide, care oferă servicii mai bune;
• Progresul tehnologic este în permanentă schimbare și deci
necesită costuri suplimentare pentru adaptarea sistemului la
noile condiții.

Accesul la
documentarea pe
internet

Folosiți e-mail-ul ca
instrument de lucru

Conectați-vă la internet pentru a
verifica e-mail-ul și pagina web.

Accesați clienți noi

Formați prima afacere, pagina web tip
broșură

Studierea marketingului
on-line

Găsiți noi piețe de
desfacere

Preluați comenzele de pe pagina web

Descoperirea
potențialului comerțului
electronic

Măriți eficiența și
reduceți costurile

Integrați aplicațiile comerțului electronic cu
celelalte date

Furnizarea de informații
în timp real

Integrați întregul lanț
valoric

Adoptați o abordare e-business

Încercați abordarea
dinamică a viitorului

Extindeți modelul e-business

Servicii
corespunzătoare pentru
clienți
Clienții din toată lumea

TEHNICI DE E-MARKETING
Vânzătorii trebuie să-și adapteze tehnicile folosite pentru a transmite mesaje televizate
unui public restrâns, ca și pe web. Încercați să înțelegeți cum puteți folosi tehnicele de
marketing e-media și căutați ocazii de promovare.
MEDIA

CE TREBUIE SĂ FACEȚI

Site web

Studiați site-urile web pentru a pregăti prezentări și designul produsului dvs.. Reduceți timpul de încărcare și adaptați prezentarea pentru a fi
accesibilă și utilizatorilor cu sisteme de operare mai vechi. Verificați constant
cât de accesat este site-ul dvs.

E-mail

Încurajați clienții să se înregistreze la dvs. pentru a primi informații și noutăți
prin e-mail. Trimite e-mail-uri doar clienților care au optat pentru primirea
lor. Folosiți e-mail-urile pentru marketing direct.

Publicitate online

Segmentați publicul, apoi alegeți site-uri care să atragă viitorii clienți. Testați
și rafinați constant toate aspectele reclamelor, inclusiv textul, dimensiunea,
caracteristica media, poziția și oferta.

Sponsorizare online

Alegeți sponsorizarea pentru a constitui relații cu publicul-țintă. Sponsorizați
site-uri care atrag aceste ținte. Consolidați-vă poziția câștigată prin sponsorizare, folosind publicitate și marketing direct.

Comunități

Identificați comunitățile on-line a căror arie de interes atrage cliențiițintă. Nu îndepărtați utilizatorii printr-o abordare comercială directă. Nu
îndepărtați utilizatorii printr-o abordare comercială directă. Fiți deschis când
vi se pun întrebări în legătură cu produsele dvs.

Telefoane mobile

Trimiteți clienților informații și noutăți prin telefoanele mobile care se pot
conecta la datele web. Adaptați conținutul la ecranele mici.

Televiziune
interactivă

Permiteți utilizatorilor acces la datele web și e-mail prin televiziune digitală,
interactivă. Printr-o singură butonare puteți ajunge la clienți, apelând direct
la interesele și stilul lor de viață.
Evaluați-vă abilitățile de trecere la e-business!

2.6. CUM AMPLASEZI AFACEREA?
Prima întrebare pe care trebuie să ți-o pui este dacă, în genere, ai nevoie de oficiu. De ce? Pentru că
sunt multe activități pe care inițial poți să le desfășori chiar la tine acasă.
Care ar fi acestea?
1. Prestări servicii marketing, call center (în special electronic)
2. Jurnalism
3. Traduceri
4. Servicii de consultanță
5. Croitorie-croșetărie
6. Reparația echipamentului electronic
7. Baby-sitting (îngrijire copii)
8. Menaj
9. Artă (pictură, produse de artizanat)
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10. Designer vestimentar/arhitectură/interior
11. Scrierea/evaluarea proiectelor
12. Redactarea cărților/manualelor

LUCRUL DE ACASĂ
AVANTAJE
• nu trebuie să cheltuieşti pentru transport
• poţi lucra măcar şi în pijama, ţinuta
vestimentară nu contează
• ai program de muncă flexibil
• nu ai de achitat chiria
• eşti într-un anturaj cunoscut şi confortabil.

DEZAVANTAJE
• lipsa de socializare
• nu poţi monitoriza direct angajaţii (doar nu o
să-i aduci acasă)
• te îngraşi (faci mai puţină mişcare)
• nu ai intimitate în casa proprie, începi să o
percepi ca pe un birou
• membrii familiei te pot sustrage de la lucru
• spaţiu limitat.

Ca o opțiune alternativă, se vând adrese juridice, de care te poți folosi, cum ar fi un Oficiu Inteligent.
Oficiu Inteligent = serviciu de preluare și redirecționare a corespondenței electronice și poștale, a apelurilor
telefonice, mesajelor de fax, răspundere personalizată la apelurile telefonice și acces la servicii adiționale
de
susținere a afacerilor. Deci, ai toate beneficiile unui oficiu modern, mobilat și bine echipat, însă fără
povara și
grija închirierii de spații pentru oficiu și a angajării personalului de oficiu.
Avantajele și serviciile unui oficiu inteligent:
• Ai sediul companiei într-o clădire modernă;
• Ai posibilitatea de a avea o adresă juridică prestigioasă pentru companie și pe cartea de vizită;
• Nu trebuie să achiți taxe pentru închiriere, nici taxe pentru întreținerea clădirii, servicii comunale
sau alte taxe suplimentare;
• Oficiul inteligent reprezintă serviciul tău de recepție;
• Apelurile telefonice, fax, scrisorile sunt recepționate în mod profesionist și în numele companiei
tale și ele vor fi redirecționate, la indicația ta, la numărul tău de telefon, la domiciliu, oficiu sau în orice
parte a lumii, unde te afli;
• Ai acces la un număr variat de birouri contra plată pe oră, care pot fi folosite pentru întâlniri de
afaceri, seminare, prezentări, trening-uri, conferințe; Sălile sunt echipate cu linii telefonice, prevăzute
cu numere de telefon individuale și Internet Wi-Fi.
Cine poate beneficia de serviciile Oficiului Inteligent?
• Cei care inițiază o afacere sau care se află în perioadă de tranziție lucrând la domiciliu și nu sunt
încă pregătiți să își asume cheltuielile pentru un oficiu permanent.
• Cei care nu vor să opereze fără personal de oficiu sau nu au permanent această necesitate.
• Cei care vor să testeze piața mai înainte ca să folosească un oficiu permanent.
• Companii care, pentru buna lor imagine, au nevoie de oficii de cea mai înaltă calitate.
• Acei care au nevoie de o adresă prestigioasă pentru o mai bună relaționare cu clienții.
• Acei care în virtutea specificului activității lor profesionale călătoresc foarte des.
Atunci când totuși ai decis că ai nevoie de oficiu, trebuie să-ți pui următoarele întrebări:
1.
Cât de aproape este locația de clienții țintă și de concurenți?
2.
Cât de accesibilă este locația la nivel de transport? Care este calitatea drumurilor?
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3.
Oficiul este la vedere, accesibil pentru clienți? Este intrarea din stradă?
4.
Oficiul are spațiu suficient? Este repartizat avantajos pe compartimente?
5.
Cât costă chiria? Este prețul avantajos comparativ cu prețurile de pe piață?
6.
Există parcare?
7.
Este făcută reparația? Când a fost făcută ultima dată?
8.
Care sunt facilitățile? Ex. conexiunea la internet, acces la utilități.
9.
WC-ul nu este la vedere din zona de primire și deservire a clienților?
10. Este bun sistemul de iluminare?
11. Sunt suficiente prize?
12. Funcționează bine blocul sanitar?
13. Cabinetele au intrări separate?
14. Zona de recepție are vedere liberă spre ușa de la intrare?
15. Există un loc amenajat pentru fumători?
16. Cine sunt vecinii?
17. Cât de aproape sunt concurenții?
18. Există posibilitatea instalării publicității stradale?
19. Ce destinație are oficiul? (dacă închiriați un apartament, pentru licențiere trebuie să schimbați
destinația acestuia).

2.7. ZECE SFATURI ANTREPRENORILOR AFLAȚI LA
ÎNCEPUT DE DRUM
1. Încearcă să comercializezi ceea ce oamenii vor să cumpere, nu ceea ce îți dorești tu să vinzi.
De foarte multe ori antreprenorii si implică în afaceri prin care comercializează un produs sau un serviciu despre care cred că va avea succes, și nu unul care a dovedit deja că are potențial. Astfel, în loc să
vindeți pantofi realizați în conformitate cu ultimele tendințe ale modei, în ceea ce privește designul și
materialele, este mai bine să vă axați pe o categorie generală care a avut succes și abia apoi să mergeți
către o nișă.
2. Încercați să obțineți cash-flow (flux de mijloace bănești) cât mai repede.
Cash-ul (bani în numerar) este esențial pentru o afacere și trebuie să găsiți modalități prin care să
obțineți lichidități foarte rapid. De exemplu într-un business axat pe servicii, puteți face acest lucru prin
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a cere efectuarea unor plăți în avans de la clienții dvs., poziționând metoda drept o valoare adăugată și
modalitate prin care veți asigura prestarea la o anumită dată a serviciilor.
3. Găsiți noi metode prin care să țineți costurile mici.
Oricât de mult cash ați avea, acesta nu are nici un folos dacă nu este pozitiv, adică cheltuielile sunt mai
mari decât veniturile. Pentru a face acest lucru este bine să mențineți costurile la un nivel scăzut. De
exemplu, încercați să vă plătiți furnizorii înainte de livrarea mărfii, pentru că astfel veți putea negocia
prețul bunului/serviciului Dvs. mai bune.
4. Când faceți planuri, este bine să supraestimați cheltuielile și să subestimați veniturile.
5. Concentrați-vă pe vânzări și marketing pentru că în business nu se întâmplă nimic fără vânzări.
6. Găsiți metode prin care să vă creșteți profitul.
Trebuie să încercați să vă creșteți numărul de clienți, să faceți astfel încât aceștia să cumpere de la dvs.
cât mai des, iar valoarea medie a achizițiilor să crească, și, astfel, să vă majorați marginea profitului.
7. Testați și măsurați toate lucrurile.
Nu puteți schimba ceea ce nu măsurați și nu puteți spune dacă un program sau o strategie nu merge
dacă nu o testați și nu îi analizați atent rezultatele.
8. Învățați și veți câștiga mai mult.
Dacă nu ați gestionat niciodată un milion de euro nu vă așteptați să știți să conduceți un astfel de business. Însă veți ști să faceți acest lucru dacă dvs. ați construit businessul de un milion de euro de la zero.
Acceptați că întotdeauna trebuie întâi să învățați înainte să câștigați. Învățați pe cât de mult puteți despre vânzări, marketing și alte activități dacă vă doriți să aveți succes în business.
9. Nu faceți discount-uri (reduceri), ci adăugați valoare.
De fiecare dată când faceți un discount, practic luați bani direct din buzunarul dvs. și indirect din marja
de profit, deci este bine să nu faceți acest lucru. În schimb, puteți aduce valoare adăugată produselor sau
serviciilor dvs. Astfel, indiferent de industria în care vă aflați, încercați să mențineți prețurile și să vă
creșteți marja de profit venind cu tarife mici sau chiar gratuități pentru oferte premiu. Aceste lucruri
nu vă vor costa foarte mult, însă, vă veți construi o bază de clienți, o relație bună cu aceștia și veți atrage
și noi consumători prin recomandările pe care le vor face clienții actuali.
10. Luați-vă un consultant.
Adesea, credem că noi suntem singurii care știm cum să rezolvăm o problemă sau să facem anumite
lucruri. În realitate, o persoană neimplicată în afacere poate face minuni în ceea ce privește felul în
care trebuie să acționați în businessul Dvs.
Dedică-te afacerii tale.
„Crede în ea mai mult decât oricine altcineva. Cred că toate greutățile personale pe care le-am avut,
le-am învins prin pasiunea pură pe care am adus-o în munca mea. Nu știu dacă te naști cu o astfel de
pasiune sau o înveți, dar ceea ce știu este că ai nevoie de ea. Dacă îți iubești munca și dacă ești acolo în
fiecare zi, încercând să faci lucrurile cât mai bine posibil, în curând se molipsesc și ceilalți din jurul tău
de această pasiune, care este contagioasă ca gripa” – Sam Walton, fondatorul rețelei de magazine WalMart (cea mai admirată companie din lume în anul 2003 conform revistei Fortune).
Motivează-ți colaboratorii și angajații.
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Nu întotdeauna banii sunt de ajuns, în fiecare clipă trebuie să gândiți noi metode pentru a vă motiva și
stimula angajații. Puteți fixa obiective curajoase, puteți să încurajați competiția și să țineți scorul. Dacă
lucrurile intră într-o anumită rutină puteți „încrucișa personalul” (de exemplu faceți schimb de posturi
între manageri) pentru a menține o stare de provocare.
„Cel mai flexibil element dintr-un sistem conduce acel sistem”.
Gândiți-vă la firma dumneavoastră ca fiind un element dintr-un sistem numit piață. Fiți flexibil,
adaptați-vă permanent la nevoile clienților, pentru a putea conduce piața.
Care este diferența care face diferență?
Puneți-vă această întrebare în mod regulat. Încercați să găsiți elementul care poate face diferență în fața
clienților între firma dumneavoastră și concurența.
Adoptați o atitudine etică.
Cele mai importante repere etice ale oamenilor de afaceri se referă la integritate, la corectitudine. Integritatea se propagă de sus în jos în organizație și în societate, așa că nevoia de integritate la vârful
piramidei este acută.
În ceea ce privește relațiile cu subalternii, șeful trebuie să respecte egalitatea de șanse a acestora. A
favoriza și a persecuta sunt deopotrivă nocive pentru atmosfera din organizație. În multe cazuri, un
angajat foarte capabil părăsește o organizație unde un coleg incompetent este în grațiile șefului. Un
director general sau un patron trebuie să își înțeleagă propria forță asupra celorlalți și să o folosească
pentru a păstra un echilibru, nu pentru a-l strica. Din acest motiv, trebuie evitate relațiile de rudenie
sau de cuplu într-o firmă. Chiar dacă rudele sau partenerii sunt extremi de corecți, relația catalizează
energii perturbatoare în organizație. Este rău și pentru ei, fiindcă nimeni nu va crede că au vreun merit
vreodată chiar dacă îl au.
Un alt generator de inechitate într-o firmă este folosirea resurselor firmei în interes personal. Cu cât
poziția ierarhică a celui care folosește resursele firmei în interes personal este mai mare, cu atât este mai
mare decepția, riscul și inechitatea.
O altă chestiune care ține nu numai de etică, dar și de o înțeleaptă prudență: respectă-i pe ceilalți,
indiferent cât sunt de mici. Nu te costă nimic să spui o vorbă bună și să fii politicos. Cei mari au fost
cândva mici și își amintesc cum au fost tratați. Experiența arată că unii oameni care au acum o autoritate decizională în privința afacerii noastre, au fost cândva poate subalternii noștri.
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CAPITOLUL 3. ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI
3.1. CE ESTE UN PLAN DE AFACERI?
Un plan de afaceri este un document care descrie modul de
funcționare al unei afaceri, cu accent pe punctele cheie ale afacerii, privite în deplină corespondență cu riscurile ce pot interveni
și oportunitățile ce pot apărea. Planul de afaceri nu se referă doar la
pornirea unei afa-ceri, ci este vital și pentru continuarea și dezvoltarea unei afaceri deja existente.
Orice afacere are nevoie de planuri pentru optimizarea creșterii
și dezvoltarea priorităților. Planul de afaceri se referă la rezultate,
Privește-l ca pe un proces și apoi ca pe un document.

Acest document se prezintă sub un aspect relativ
concentrat – mărimea general acceptată este de 2050 de pagini fără anexe. Nu există, însă, un standard
în privința asta, așa cum nu există un standard în
ceea ce privește conținutul acestuia, planul de afaceri
fiind un document flexibil.

Cea mai importanta cauză de eşec a
majorităţii planurilor de afaceri constă
în destinaţia greşită. Aproape toate
sunt încercări de a obţine bani şi nu de
a promova o idee de afaceri.

Această flexibilitate în prezentarea afacerii, are drept
scop convingerea cititorului în ceea ce privește caracterul original al proiectului, al avantajelor pe care
acesta le are și a capacității de a se impune concurenței. Pentru a face din planul de afaceri un instrument deosebit de important în luarea deciziei de finanțare și în succesul viitoarei afaceri.
Pentru a înțelege ce este un plan de afaceri (PA) trebuie definit mai întâi conceptul de „afacere”. O
definiție neconvențională a conceptului, poate fi:
O afacere trebuie să fie bine pregătită, exact ca atunci când construiești o casă - înainte de a te apuca de
construcția efectivă, să pui pe hârtie, sub forma unui proiect: concepția (design) și calculele. Planul de
afaceri este proiectul afacerii tale.
Un plan de afaceri se bazează pe următoarele elemente:
• un întreprinzător, care își asumă conștient anumite riscuri
și dorește să obțină un anumit profit;
• mai multe activități care consumă resurse și care generează
profit (rezultatul unei idei de afaceri reușite);
• un mediu în care se desfășoară aceste activități (mediul de
afaceri).

IDEE
VIZIUNE
STRATEGIE

3.2. DE CE ESTE NEVOIE DE UN PLAN DE AFACERI?
Din păcate, nu toți întreprinzătorii cred în necesitatea unui plan de afaceri și îl privesc ca pe un proces teoretic, cu puține implicații practice. Oricine conduce o afacere are nevoie de un plan de afaceri,
acesta fiind harta și compasul oricărui business, arătând obiectivele, prioritățile și resursele financiare
necesare.
Ai nevoie de un plan de afaceri pentru că ai nevoie de un împrumut. Majoritatea băncilor fie îl cer
obligatoriu, fie îl așteaptă implicit. Băncile așteaptă un sumar al afacerii, precum și punctele cheie ale
acesteia.
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Ai nevoie de un plan de afaceri pentru că ai nevoie de un partener de investiții. Planul nu îți garantează
investitorul, însă lipsa planului duce inevitabil la lipsa investitorului. Planul de afaceri definește un
acord între parteneri referitor la beneficiile potențiale ale unui business.
Ai nevoie de un plan de afaceri pentru a comunica cu echipa de management, întrucât un grup de
oameni nu se poate angaja într-un plan pe care nu-l cunoaște. Planul de afaceri generează un început
și un sfârșit
pentru fiecare sarcină și persoană din echipa de implementare. Rutina de zi cu zi generată de o afacere
deturnează atenția și de la problemele fundamentale, și de la detaliile afacerii. Există riscul ratării unor
oportunități din cauza unei comunicări deficitare între persoanele implicate. Un plan bun ține laolaltă
persoanele responsabile și face ca acestea să vorbească aceeași limbă și să lucreze în același ritm.
Succesul în afaceri depinde fundamental de:
• planificarea pașilor,
• setarea priorităților,
• alocarea resurselor și
• controlul lichidităților.
Începerea unei noi afaceri este pe cât de captivantă, pe atât de provocatoare. Expresii ca „nu am timp pentru planul de afaceri” sau
„sunt prea ocupat pentru a scrie planuri” trebuie evitate.
Conceperea unui plan de afaceri, deși pare o activitate pur
teoretică, este primul și cel mai important pas în antreprenoriat. A face acum un plan de afaceri îți
poate economisi timp și stres pe mai târziu.
Scrierea unui plan de afaceri este vitală pentru ordonarea cât mai multor elemente de care depinde succesul afacerii tale, în primul rând pentru tine și apoi pentru bănci sau investitori.
Înainte ca zidurile halei de fabricație sau oricare alte spații ale firmei tale să fie construite, conceptul
firmei se va naște în mintea ta parcurgând câteva etape: idea, viziunea și strategia.
Iată de ce acest plan reprezintă pe de o parte instrumentul intern prin care puteți conduce și controla,
individual, întregul proces de demarare a firmei tale. În egală măsură, planul de afaceri reprezintă și un
instrument extern, fiind și un instrument excelent de comunicare cu mediul economic. Acesta „transmite” tuturor celor din jurul tău (clienți, furnizori, parteneri strategici, finanțatori, acționari) că tu știi
cu certitudine ce ai de făcut, iar într-o economie de piață funcțională, partenerii tăi de afaceri apreciază
acest lucru și te vor percepe ca pe un actor pertinent al mediului economic.
Un plan de afaceri de succes este un document care conține
viziuni noi și descrie potențialul companiei. El reprezintă un
Nu e necesar să inventez un nou tip de
set de proiecte. Spre exemplu: un plan poate fi în căutarea
computer sau un nou motor de autofondurilor pentru acoperirea cheltuielilor asociate cu dezmobil, care să meargă cu apă în loc de
benzină; e suficient să oferi un produs
voltarea și marketing-ul unui produs nou sau poate fi utiexistent, dar mai ieftin, sau mai accesilizat pentru asigurarea unui credit pentru producerea
bil, sau diferențiat prin ceva ce să-l facă
unui echipament. Planul de afaceri, la fel ca și materialele
atractiv pentru o parte din consumatori.
promoționale și de reclamă, ar trebui să aducă avantaje
firmei prin modul său de alcătuire - organizare, detaliere și
realismul lui. Pentru a atinge aceste scopuri, planul de afaceri trebuie să conțină următoarele detalii
importante:
• să pună în discuție scopurile și planurile companiei pentru perioadele de scurtă și de lungă durată;
• să indice cum aceste scopuri pot fi atinse;
• să demonstreze că realizarea planului va satisface cerințele consumatorilor.
Atunci când vorbim despre un plan de afaceri, un lucru poate fi spus cu certitudine: el poate avea mai
multe forme, mărimi, și conținut, dar toate au scopuri comune: de a fi implementate în practică.
Toate planurile de afaceri trebuie să conțină aceste elemente expuse într-un mod cât mai clar, concis
și, desigur, convingător. Având în vedere că toate planurile trebuie să aibă aceste atribute comune, este
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important să ne pregătim bine înainte de procesul de compunere a planului de afaceri.
Sunt definite cinci etape importante de pregătire pentru elaborarea unui plan de afaceri:
1. Colectarea informației despre afacere;
2. Colectarea informației despre piață;
3. Colectarea informației despre procesul de producție;
4. Acumularea informației despre personal, precum și informații de ordin financiar-contabil;
5. Analiza situației actuale, oportunitățile și amenințările interioare și exterioare a afacerii.
Elaborarea planului de afaceri necesită timp, disciplină și multă cercetare. Nu trebuie să percepi crearea
unui plan ca o povară sau ca o sarcină prea complicată, inclusiv să gândești că poți porni o afacere reală
fără un plan de afaceri.
De fapt, în activitatea de antreprenor vei întâlni sarcini mult mai grele decât elaborarea unui plan de
afaceri. Acesta, însă, va fi și un instrument de vânzare, de aceea va fi bine să-l cunoști până în cele mai
mici detalii. Toate secțiunile trebuie să fie indicate clar și ușor de citit.

3.3. STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI?
Cum sa menționat mai sus nu există o structură fixă a planului de afaceri, aceasta poate
varia în funcție de cerințele informaționale cărora trebuie să le răspundă planul de
afaceri - de exemplu, în funcție de:
• destinatarul final: proprietarii afacerii sau investitorii potențiali;
• vechimea firmei: planul de afaceri pentru o firmă nouă va fi diferit de cel pentru un
proiect al unei firme existente;
• specificul activității firmei;
• amploarea proiectului de afaceri.
Însă, un plan de afaceri conține o serie de componente obligatorii:
1. REZUMAT PLANULUI
2. CUPRINS AFACERII
3. PLANUL DE MARKETING
3.1. Studiul pieței;
3.2. Analiza potențialilor consumatori;
3.3. Analiza concurenței;
3.4. Strategia de preț;
3.5. Strategia de plasare a produselor
3.6. Strategia de promovare și publicitate a produselor;
4. MANAGEMENTUL STRATEGIC ȘI REURSELOR UMANE
4.1. Echipa managerială;
4.2. Necesarul de personal;
4.3. Structura organizatorică
5. ELABORAREA PLANULUI OPERAȚIONAL
5.1. Descrierea procesului tehnologic de producere;
5.2. Planificarea locației de producere, spațiilor, echipamentului;
6. ELABORAREA PLANULUI FINANCIAR
6.1. Rezumatul financiar;
6.2. Capitalul necesar;
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6.3. Prognoza veniturilor;
6.4. Prognoza cheltuielilor
6.5. Analiza pragului de rentabilitate;
6.6. Analiza venituri/cheltuieli
6.7. Fluxul bănesc
7. ANALIZA RISCULUI
8. ANALIZA SWOT
9. PLANUL DE ACȚIUNI (DIAGRAMA GANTT)
10. ANEXE

Un business plan bine pregătit consti-tuie
permisul tău pentru bănci sau alte instituții
financiare în vederea obținerii creditului
pentru inițierea activității economice individuale. Atitudinea superficială față de
întocmirea acestuia nu va convinge pe
nimeni să-ți ofere o susținere financiară.

În continuare vom caracteriza fiecare compartiment din planul de afaceri

1. Rezumatul planului
Conține 1–2 pagini de elemente cheie. Spune ce vrei să faci.
Rezumatul reprezintă o scurtă descriere a planului de afaceri. Ca regulă compartimentul dat este scris
după elaborarea planului de afaceri în total.
Rezumatul planului conține:
• Scopul elaborării planului de afaceri;
• Costul total al proiectului;
• Descrierea succintă a afacerii;
• Informația privind piața, produsul, personalul;
• Descrierea prescurtată care vor fi scopurile stabilite;
• Resursele financiare necesare pentru realizarea planului;
• Rezultatele-economico-financiare așteptate.
DE REȚINUT!
Asigură-te că obiectivele pe care ți le propui sunt concrete și măsurabile.
Obiectivele sunt specifice atunci când urmăresc:
• Un anume nivel al vânzărilor și profitului
• Un anume procent de creștere;
• O anume rată de creștere sau
• Atingerea unei anume cote de piață.
„A fi cel mai bun” sau „a maximiza satisfacția clienților” nu sunt considerate drept obiective serioase
ale unui plan de afaceri, întrucât nu sunt măsurabile în mod obiectiv, ci doar la nivel de percepție. În
timp ce „o creștere a vânzărilor de 25%”, „o rată a profitului de 10%” sau „vânzări de 1.000.000” sunt
obiective cuantificabile. Cu cât obiectivele sunt mai tangibile în evaluare, cu atât planul de afaceri este
mai concret și realist.
La fel de important, este faptul că rezumatul planului de afaceri îi permite destinatarului să vadă dacă
proiectul merită atenție fără să citească planul în total. Deși este foarte succint în exprimare, rezumatul planului este pe cât de simplu de citit, pe atât de complicat de realizat. Scrie sumarul cu un ton
pozitiv și autoritar, fără „dacă” sau „s-ar putea”. Scrie pur și simplu „vom face”. Cititorul trebuie să-și
formeze o idee clară asupra proiectului doar din simpla lectură a acestui cuprins.

2. Cuprinsul afacerii
Cuprinsul include compartimentele de bază ale unui plan de afaceri cu includerea paginilor la care se
află acestea, pentru a simplifica accesul la informația necesară a persoanei cointeresate.
Sinteza planului de afaceri
Datele societăţii comerciale
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Descrierea afacerii
Definirea pieţei
Planul de marketing
Organizarea şi managementul firmei
Situaţia economico-financiara a firmei

3. Descrierea generală a întreprinderii.
De redat o imagine în ansamblu a întreprinderii. În cazul în care este posibil, să descrieți informații cu
privire la piața Dvs., inclusiv părțile pozitive și evoluția ei asupra afacerii dvs..
Prin urmare în acest capitol se va răspunde la următoarele întrebări:
• Care este numele companiei dvs., date despre întreprindere (adresa, telefon/fax, e-mail, persoană de
contact);
• Descrierea companiei (forma juridică, istoricul, portofoliul celor mai importante realizări);
• Va fi un fondator sau un parteneriat;
• Compania dumneavoastră există în prezent, sau va fi creată. Care este stadiul curent al întreprinderii. Activitatea curentă a întreprinderii;
• Cum va fi organizată activitatea întreprinderii;
• Misiunea și obiectivele întreprinderii pe termen mediu și lung.;
• Analiza indicatorilor economico-financiari ai activității curente a întreprinderii. Ce dimensiuni are
și/sau va avea compania Dvs.(volumul vânzărilor, numărul de angajați, etc);
• De ce trebuie investitor și în ce este necesar să investiți;

4. Descrierea afacerii.
Descrieți modelul Dvs. de afaceri. Modelul unei afaceri nu trebuie să aibă în vedere numai obținerea de
profit, ci și beneficiile în sens larg pe care afacerea le oferă consumatorilor și pieței.
În acest capitol se va răspunde la următoarele întrebări:
• Care este stadiul ideii dvs. (de pornire, de expansiune, produsul a fost testat, furnizori exis-tenți,
personalul angajat, etc);
• Ce schimbări se prevăd în domeniul de activitate pe care la-ți abordat, și cum răspundeți la ele.
• Descrierea produselor și/sau serviciilor (descrieți ce vindeți și arătați beneficiile clienților);
• Valoarea totala a proiectului. Descrieți investiția necesară.
• Motivul pentru care elaborați acest plan de afaceri:
a. Pentru a găsi un investitor pentru un proiect nou;
b. Pentru a lansa o nouă linie de producție;
c. Pentru a crește cota de piață a companiei;
d. Pentru a crea o nouă unitate economică etc;
Fiți clar și concis în exprimare, fiecare propoziție este importantă;
Dacă o propoziție nu oferă o informație importantă, șterge-o fără ezitare;

5. Planul de marketing
Ce este marketingul? În sens general, marketingul
reprezintă „știința și arta de a convinge clienții să cumpere”.
Renumitul marketolog, Philip Kotler, definea marketingul
ca „un proces social și managerial, prin care indivizii sau
grupurile de indivizi obțin ceea ce le este necesar și doresc,
prin crearea, oferirea și schimbul de produse și servicii cu
o anumită valoare”. În acest context, marketingul este una
din componentele de bază a planului tău de afaceri. Mai
mult ca atât, marketingul va fi necesar de aplicat pe tot par50

cursul dezvoltării afacerii tale. El este unul din principalele
instrumente utilizate actualmente de toate companiile care au
obținut succes, vânzări mari, profituri mai înalte.
Ținta activităților de marketing sunt consumatorii: satisfacerea necesităților acestora, previzionarea nevoilor: fără clienți
nu există vânzări și, deci, nici profit.
Planul de marketing va descrie toate activitățile legate de vânzarea unui anumit produs sau serviciu, inclusiv bugetele alocate. Dacă crezi că nu ai destulă experiență în acest domeniu,
apelează la servicii de instruire sau asistență, pentru a beneficia de cunoștințele unui specialist în domeniu, care îți va oferi
posibilitatea să-ți îmbunătățești și să alegi cea mai potrivită
strategie de dezvoltare pentru afacerea ta. Pentru a elabora un
plan de marketing, antreprenorii combină, de regulă, 4 politici
principale, numite cei „patru P” sau mixtul de marketing. Acestea sunt redate în figura 4.
Figură 4: Politica de marketing (cei 4 P)

Politica de Produs
Politica de Preţ
Politica de Plasare
Politica de Promovare

Cinci pași ai unui Plan de
Marketing reușit:
1. Poziționează produsul;
(preț potrivit pentru un client
potrivit);
2. Exploatează-ți potențialul
creativ;
3. Ascultă părerile clienților;
4. Schițează planul;
5. Urmărește rezultatele.

Politica de Produs va include aspecte ale managementului și
marketingului de produs, care se ocupă de specificațiile bunului
sau produsului și la modul în care reacționează la nevoile și dorințele consumatorului final.
Politica de Preț se referă la procesul de stabilire a prețului pentru
un produs, inclusiv reducerile de preț.
Politica de Plasament sau distribuție ține de modul în care produsul ajunge la client; la aspectele aferente distribuției la locul,
regiunea geografică sau ramura industrială unde produsul sau
serviciul este vândut, de segmentul unde se adresează tinerii,
adulții, companiile, femeile, bărbații etc.
Politica de Promovare include reclama, relațiile publice, publicitatea și vânzările personale și se referă la diferite metode de
promovare a unui produs, brand sau companie.

Înainte de a evalua aceste elemente, trebuie să definești clar necesitățile pe care dorești să le satisfaci
prin intermediul produselor sau serviciilor pe care intenționezi să le oferi, grupul țintă pe care dorești
să-l cucerești și obiectivele de marketing.
Prin urmare, faceți o scurtă descriere a pieței pe care veți concura, definiți piața dumneavoastră, cât
de mare este, și ce cotă de piață doriți să acoperiți. Este important să faceți referință la surse de informare. Indicați canalele de pătrundere pe piață, (de exemplu, web site-ul, vânzări directe, distribuitorii
Dvs., partenerii de canal, etc ...).
4.1
Care sunt factorii cheie și tendințele pe piață (studiul pieței)?
4.2
Descrieți potențialii consumatori sau beneficiari a produselor și/sau serviciilor
dumneavoastră (analiza potențialilor consumatori)?
4.3
Care sunt concurenții Dvs.? Care este avantajul Dvs. față de concurenți?
4.4
Care este strategia de preț?
4.5
Care este strategia de plasare a produsului dvs.?
4.6
Care este strategia de promovare și publicitate. Cum veți educa clienții dvs. să cumpere produsul Dvs. sau sa beneficieze de serviciile prestate?
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4.1. Studiul pieței
Este necesar de efectuat o analiză de piață pentru a vă asigura în reușita afacerii. Efectuați o planificare
a afacerii și dezvăluiți toate datele necesare pentru studiu de marketing. Afacerea dumneavoastră în
viitor cum va demara.
Colectarea de informații asupra dezvoltării istorice și prognoza dinamicii de creștere sau descreștere a
pieței.
• Evoluția prețul la produsului dumneavoastră?
• Cât de rapid este creștere pieței pentru ramura și produsul dat?
• Care este stadiul de dezvoltare a pieței? (Creșterea, maturizarea, declin)
• Cum este afectată piață de către politica de stat?
• Definiți nevoile curente de pe piață și modul în care produsul sau serviciul dvs. va acoperi aceste
nevoi.
4.2. Analiza potențialilor consumatori
Categoriile de consumatori pentru viitoarele tale produse sau servicii pot fi repartizate după
următoarele criterii:

DEMOGRAFIC
•
•
•
•
•

Vârsta;
Genul;
Venitul;
Ocupaţia;
Educaţia.

GEOGRAFIC
• Domiciliul;
• Reşedinţa;
• Amplasare.

PSIHOLOGIC
•
•
•
•

Stilul de viaţă;
Activităţile;
Interesele;
Opiniile.

Se mai analizează necesitățile și tendințele consumatorului. Determinarea prețului, calitate, numele
de marcă. Caracteristici speciale de produs, publicitate, ambalare, amplasament, design, ambianta,
instalații sanitare.
4.3. Lista concurenților:
Identifica principalii concurenți, Numele si adresele lor (concurenții direcți, concurenții indirecți, produse similare). Identificați condițiilor de piață, strategia de marketing, produs lor, sediul companiei,
situația financiară, relația cu furnizorii cheie, etc.
Completați tabelul următor:
Concurenţii

Ponderea în %

Vânzări pe piaţă

Natura
concurenţei

Compararea produsului si/sau serviciului pe piață în raport cu concurenții existenți. Analizați fiecare
concurent. Din tabelul de mai jos estimați importanța fiecărui factor comparativ astfel ca coeficientul de
importanță să nu depășească în total coeficientul 1,00. Puneți note la fiecare factor pentru concurenții
care se analizează. Nota: 1 = neimportant; 5 = foarte important. Astfel sumați si obțineți total pentru
fiecare întreprindere și puteți cunoaște care întreprindere deține o poziție pe piață mai buna.
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Analiza poziției pe piață:
Factorii

Coeficientul de
importanța

Concurent A

Concurent B

Afacerea
noastră

1

2

3=2*nota

4=2*nota

5=2*nota

Produsul

0,020

Prețul

0,...

Calitatea

0,...

Accesibilitatea

0,...

Poziția pe piață

0,...

Experiența

0,...

Reputația companiei

0,...

Locul amplasării

0,...

Aspectul produsului

0,...

Metodele de vânzare

0,...

Politici de creditare

0,...

Publicitate

0,...

Distribuția

0,...

Total

1,0

Având analiza de mai sus, scrie pe scurt care sunt avantajele și dezavantaje atât pentru dumneavoastră
cât și pentru concurenți. Cum ar fi:
• Veți presta servicii sau produse mai bune , mai rapid, mai ieftin și, dacă da de ce?
• Ce strategii puteți lua de la concurenți? De la publicitatea lor?
• Cum merge afacerea lor în prezent? Poziția lor în creștere sau scădere?
4.4. Strategia de preț
Strategia prețului este o parte a strategiei de poziționare pe piață. Examinând strategia de preț a
concurenților Dvs., explicați-vă cum strategia Dvs. de preț va fi mai efectivă în atragerea clienților.
Explicați-vă cum ajungeți la strategia prețului (de exemplu, bazat pe costuri, prețul general de pe piață).
Comparați prețul Dvs cu cel al concurenților. Stabiliți periodicitatea de revizuire a prețului (lunar, trimestrial, anual).
În general, în strategia de preț se include:
• Costul de vânzare și prețul;
• Poziția concurențială;
• Preț mai mare decât a concurenților;
• Preț mai mic decât al concurenților;
• Prețul limită;
• Preturi multiple;
• Reduceri în dependență de cantitatea cumpărată;
• Reduceri pentru achitări în numerar;
• Reduceri de sezon.
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În structurarea planului privind prețul, asigurați-vă că ați luat în considerație următoarele:
• Costurile directe/indirecte;
• Marja de profit pentru fiecare produs/serviciu;
• Creditarea și politica de returnare, etc;
• Rentabilitatea;
• Justificarea financiară;
• Necesitățile consumatorilor și predispunerea lor să plătească pentru acel produs/serviciu;
• Cum privesc consumatorii beneficiile adiționale.
4.5. Strategia de plasare a produsului dvs.
Descrieți modalitatea de plasare pe piață a produsului/ serviciului dvs. Determinarea periodicității optime de livrare a produselor pe fiecare produs/serviciu etc.
Canalele de distribuire sunt formate din persoane și procese implicate în transferul de produse de la
producător la consumatorul final.
Alegeți Canalele Dvs de distribuire [vânzări directe, cataloage, distribuitori] și vedeți cât de bune sunt
ele pentru consumatorii finali, luând în considerație diferite condiții [profilul consumatorilor, geografia, sezonul]. Analizați metoda de distribuire utilizată de concurenți și spuneți prin ce metoda aleasă de
Dvs este mai avantajoasă.
• Dați-le câte o caracteristică generalizatoare grupurilor Dvs de clienți și demonstrați cum ajung produsele Dvs la utilizatorul final. O diagramă ar fi utilă.
• Identificați ariile geografice care trebuie aprovizionate.
Precizați dacă intermediarii:
• Fac cercetări de piață pe lanțul de aprovizionare;
• Promovează produsul Dvs.;
• Adaugă la preț;
• Transportă și sortează bunurile;
• Negociază cu clienții și/sau cu intermediarii.
4.6. Strategia de promovare și publicitate
Modul în care Dvs vă promovați produsele și serviciile este important în cucerirea pieței și realizarea
unui volum profitabil de vânzări. A avea un produs sau serviciu bun, dar fără a fi promovat, înseamnă a
nu avea deloc o afacere. Mulți oameni de afaceri au conceptul greșit, precum că afacerea se promovează
de la sine, de aceea utilizează banii destinați reclamei în alte scopuri. Totuși reclama și publicitatea
reprezintă suportul principal al unei afaceri. Sarcina Dvs este de a plasa, promova și susține produsul
Dvs pe piață. Acesta presupune o investiție.
Explicați strategia dvs de promovare și publicitate. Este important de a educa sectorul de piață ales în
privința produsului sau serviciului dvs, informați-l regulat despre avantajele lui.
• Cum veți promova produsul sau serviciul?
• În caz că ați identificat clienți care se repetă, aveți un plan sistematic de contact?
• Cum alegeți limbajul înțeles de consumatori?
Utilizând următoarele activități de promovare, veți informa clienții:
• Broșuri, flaiere;
• Presa – ziare, jurnale, publicări speciale, Yellow Pages;
• Expedierea informației în poștă;
• Media – televiziune, radio, Internet, animații video;
• Promovări 2 in 1, card de credit cu program de reduceri;
• Semnul mărcii, logotipul – pe ambalaj, transport public, panouri;
• Ghiduri video, servicii;
• Activități de caritate.
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• Relații publice;
Precizați detaliile strategiei dvs.. Pentru stabilirea bugetului luați în considerație următoarele:
• Cât veți cheltui pentru plasarea mărfurilor pe piață?
• Considerați că pentru unele activități promoționale trebuie de economisit, iar pentru altele de cheltuit mai mult?
• Care este bugetul pentru toate etapele de poziționare pe piață?
4.7. Cum să-ți promovezi și să vinzi produsul/serviciul ?
Deci având o strategie bună de marketing, vei cunoaște ce se cere pe piață, vei fi receptiv la nevoile
acesteia, vei manifesta creativitate și îți vei maximiza eficiența.

Mixtul de marketing = prognozarea și elaborarea strategiilor pentru următoarele aspecte:

PREŢ

PRODUS

MIXUL DE
MARKETING
(4P)

PROMOVARE

PROMOVARE
distribuţie
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Fiecare componentă a mixtului de marketing este descrisă în tabelul de pe pagina următoare.

ÎNTREBĂRI

CONŢINUT

SCOP

Dacă nu ai un avantaj competitiv, nu concura. (Warren Buffett).
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PRODUS

PREŢ

PROMOVARE

PLASAMENT

Elaborarea produsului/serviciului care să răspundă maxim
necesităților consumatorilor,
răspunde la întrebă-rile “ce să
produci, cât, în ce structu-ră și
calitate, când și pentru cine”.

Stabilirea prețului care
să genereze maxim
profit și să fie un instrument competitiv

Informarea clienților actuali
și potențiali despre caracteristicile produsului/serviciului, reînnoirea atenției
acestora pentru produse în
declin, stimularea clienților
să cumpere.

Alegerea căilor de
aducere a produsu-lui/
serviciului
la client, oferirea produsului/serviciului la
momentul oportun.

Despre produse/servicii:
Varietatea
Calitatea
Caracteristicile
Aspectul
Ambalajul
Servicii post-vânzare
Nevoile, opiniile clienților
Concurenții

Prețul de catalog
Reduceri
Facilități
Perioadă de plată
Condiții de creditare.

Elaborarea ofertelor
Tehnici de promova-re a
vânzărilor, a mărcii, a
companiei
Acțiuni promoționale
Metode de vânzare
Relații cu clienții
Echipa de vânzare
Publicitate.

Canale de distribuție
Acoperire
Sortimente
Stocuri
Depozitare
Aprovizionare
Amplasare (harta)
Transport.

Care este grupul tău țintă
(consuma-torii)?
Ce vârstă, gen, ocupație,
educație au?
Cine sunt clienții tăi actuali?
Care sunt clienții potențiali?
Ce își doresc consumatorii, care
este comportamentul lor?
Ce stil de viață au, ce
preferințe?
Ce activități practică?
Care sunt necesitățile lor?
Cine le influențează decizia de
cum-părare?
Care este cererea actuală la produsele/serviciile tale pe piață?
Care este prognoza cererii?
Ce caracteristici au produse-le/
serviciile tale?
Care sunt beneficiile produsului
tău?
Ce opinie au consumatorii
despre produsul tău?
Cine îți sunt concurenții?
Ce segment de piață acoperă
aceș-tia?
Ce produse au concurenții pe
piața locală și ce caracteristici
au acestea?
Prin ce produsul/serviciul tău
este mai bun sau mai rău?
Care e prețul oferit de
concurenți pentru produsele/
serviciile similare?
Care e cheia succesului
concurenților pe piață?
Care e avantajul tău comparativ?

Ce preturi au concurenții?
Care e concurentul cu
prețul cel mai mare /
prețul cel mai mic la
produsul similar?
Care e ponderea
vânzărilor tale pe piață
(cota de pia-ță)?
Care este prognoza
vânzărilor?
Ce trebuie să faci să îți
crească cota de piață?
Care este potențialul
maxim?
Ce cotă de piață au
concurenții?
Cine are cota cea mai
mare și de ce?

Cum își vând concu-renții
produsele? Ce echipă au?
Cum vei atrage noi clienți?
Cum vei distribui produsele?
Cine va fi responsa-bil de
promovarea și vânzarea
produselor?
Ce vrei să comunici
potențialilor clienți?
Ce ai spune cumpă-rătorului
în 30 se-cunde ca să-l
convingi să cumpere produsul/serviciul tău?
Ce căi de vânzare alegi?
directe, prin intermediari?

Unde îți vei amplasa
afacerea?
Unde se află clienții?
Ce capacitate de
cumpărare
au aceștia? Cât de
departe ești de pie-țele
de
desfacere?
Care sunt posibilitățile
de angajare e forței de
muncă calificate?
Cine dintre concurenți
activează în preajmă?
Sunt produsele accesibile pentru clienți?
Ai acces la materie
primă, energie electrică, rețea de canalizare,
alimentare cu apă,
comunicații
(servicii poștale,
tele-fon, internet etc),
dru-muri?
Care este starea drumurilor?
Este accesibil transportul public?
Ai acces în apropiere
la servicii financiare
(bănci,
asociații de împrumut)?

Iată câteva etape pe care trebuie să le treci dacă vrei ca produsul/serviciul tău să fie vândut bine.
REALIZEAZĂ UN STUDIU DE PIAȚĂ (ASUPRA CLIENȚILOR, CONCURENȚILOR, PREȚURILOR ETC.)

La cine apelezi când realizezi un studiu de piață?
1. Surse primare:
a. Culegi informația individual;
b. Discuți direct cu clienții (întâlnire, telefon, e-mail, chestionar), în-trebați care sunt
necesitățile lor, dorințele acestora când cum-pără un produs;
c. Discuți cu ei despre preț, dacă îi aranjează.
2. Surse secundare
a. Informația colectată de alte organizații (ex. BNS);
b. Reviste de specialitate;
c. Camera de Comerț și Industrie etc.
CUNOAȘTE-ȚI CLIENȚII

Definește-ți un public țintă. Află care sunt nevoile și dorințele lui. Poate vrea calitate sau un preț
mai mic, poate vrea o ofertă cât mai completă, un răspuns prompt. Este vital să știi ce așteptări
au clienții tăi de la un produs sau serviciu pe care vrei să îl lansezi pe piață.
CUNOAȘTE-ȚI CONCURENȚA

Un produs nou se bucură de succes doar dacă este mai bun sau mai ieftin decât cel al concurenților.
Adulții nu își schimbă ușor obiceiurile de cumpărare. Pentru a încerca un produs nou, ei ar
trebui să fie ori nemulțumiți de ceea ce primesc în prezent, ori sa fie
atrași foarte tare de imaginea sau caracteristicile noii apariții.
În ceea ce îi privește pe tineri și pe copii, reacția este puțin diferită. Ai mari șanse să își dorească
să încerce un produs dacă pe el scrie mare “NOU!”, dar nici în acest caz nu trebuie să te aștepți
la o loialitate prea mare din partea acestui segment.
Competiția are avantajul de a fi deja prezentă pe piață și în mintea consumatorului.
Ceea ce trebuie să faci este să te diferențiezi și să comunici un beneficiu relevant pentru potențialii
tăi consumatori.
INVESTEȘTE ÎN BRANDING

Ai o singură șansă să faci o primă impresie bună. Numele, logotipul, sloganul, cărțile de vizită,
ambalajul, dacă este cazul, reprezintă primul contact dintre produs și client.
Un nume care asociază produsul cu domeniul de activitate este mai ușor de promovat.
Un slogan este un instrument de vânzare, el poate să convingă oamenii să acționeze, poate să
comunice un beneficiu sau poate să definească categoria în care activează
respectivul produs.
Logotipul trebuie să aibă impact vizual și să ajute la memorarea și recunoașterea produsului.
Investește în promovarea acestora, ca grupul tău țintă să le cunoască.
Oamenii cumpără beneficii. Transformă atributele produsului tău în beneficii pentru clienți.
Nimeni nu este de fapt interesat de caracteristicile tehnice ale unui aparat. Ceea ce vor să
achiziționeze cumpărătorii sunt avantajele pe care tehnologia le oferă. Dacă lansezi un produs
nou și ești la începutul aventurii în afaceri, bănuiesc că nu ai un buget de promovare uriaș.
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PROMOVEAZĂ

Trimite o scrisoare potențialilor tăi clienți în care să comunici lansarea noului produs, beneficiile
lui și modul în care aceștia pot intra în posesia lui. Avantajul comunicării online este faptul ca te
poți adresa unui public de nișă larg, interesat de ceea ce vrei tu să comunici. În acest sens rețelele
de socializare de genul facebook sunt foarte utile.
Mesajul trebuie să fie foarte ușor de receptat.
Fă publicitate prin intermediul mass media, TV, radio, panouri publicitare, publicitate pe autobuze și microbuze, promoții, concursuri, degustări, demonstrații etc.
P.R. (PUBLIC RELATIONS - RELAȚII PUBLICE)

Alocă-ți timp pentru a scrie clienților, pentru a răspunde la întrebări și încearcă să câștigi notorietate pentru tine și produsul tău. Construiește-ți o imagine de expert. Dovedește prin rezultatele
tale că oamenii au ce să învețe de la tine și o să îți fie cu mult mai ușor să ai credibilitate în cadrul
unei întâlniri de afaceri.
Dacă un client ți-a citit lucrările, te poate recunoaște cu ușurință dintr-un mediu de afaceri și în
mod sigur vei avea mai puțin de muncit pentru a-ți demonstra autoritatea profesională.
FIXEAZĂ CORECT PREȚUL

Dacă prețul de vânzare al unui produs este prea scăzut nu îți vei putea acoperi cheltuielile, iar
dacă el este prea ridicat vânzările vor avea de suferit. În ambele cazuri nu vei avea profit sau
profitul va fi minim. Stabilirea prețului implică ideea unui profit, astfel strategiile legate de preț
trebuie să fie o prioritate. Un preț corect poate reduce costurile de depozitare sau distribuire,
astfel influențând pozitiv volumul din vânzări, respectiv - profitul.
Prețul trebuie să fie competitiv (ex. mai mic decât al concurenților), dar care să genereze profitul
dorit (nu unul de supraviețuire). Asigură-te că venitul din vânzări va acoperi toate cheltuielile.
Elaborează prognoza vânzărilor. Nu poți oferi preturi mici pentru produse de calitate înaltă.
Trebuie să-ți planifici bugetul.
Dar evită competiția bazată doar pe preț, pune accent pe:
personalizare, orientare spre client, specializare, calitate, valoare, servicii, comoditate, siguranță,
livrare, garanții, curățenie, opțiuni financiare atractive.

Cum planifici prețul?
PREȚURI COMPETITIVE
Stabilește prețul în dependență de prețurile concurenților.
Cerințele sunt determinate de veniturile și dorințele clienților, dar și de ofertele concurenței.
COSTURILE PLUS ADAOSUL COMERCIAL
La cheltuielile de producție adaugi 1% (comision) pentru tine, ca să ajungi la profitul dorit.
Producătorul adaugă 15% la costurile de producție, distribuitorul - 20%, iar vânzătorul - 40% din
prețul de pe raft.
SOLDURILE
Stabilirea unor preturi egale sau mai mici decât ale concurenților, pentru a atrage clienți.
Funcționează în termen scurt.
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PROMOŢIILE
Când produsul nu mai este atât de căutat și ai foarte multe pe stoc, te axezi nu pe profit, ci pe
diminuarea pierderilor.
DISCOUNT-URILE
Oferă prețuri speciale la anumite produse sau la un anumit volum de produse. Așa poți promova
și produse noi.
VERSIUNILE
Oferă o mostră la un anumit preț și produsele de bază la un preț mai mare, dacă același produs/
serviciu se vinde în mai multe configurații.
PĂTRUNDEREA ÎN FORȚĂ
Preț cât mai scăzut posibil, pentru a atrage cât mai mulți cumpărători, într-un timp cât mai scurt,
pentru a acapara piața.
MANIPULAREA PREȚULUI
La început, odată cu lansarea produsului optezi pentru un preț mai mare. Apoi, pe măsură ce
ofertele scad, iar produsul devine din ce în ce mai cunoscut, poți opta pentru o diminuare a
prețului.
UN PREȚ MIC, UN CHILIPIR
Alege un preț puțin mai mic decât al concurenței pentru a câștiga încredere și clienți, dar să nu
fie prea mic și să trezească suspiciuni asupra calității. Oferă promoții, prețuri reduse, discount-uri
etc. Poți preciza care a fost valoarea inițială a prețului.
PREȚURILE PREMIUM
Profit mare, dar doar pe termen scurt. Clienții cred că un preț mai mare înseamnă o calitate mai
bună a produsului/serviciului, imagine, o amplasare mai centrală a magazinului, livrare la domiciliu, o pungă frumoasă. Unii oameni cumpără brandul, nu produsul. Numele vinde produsul.
UN PREȚ APROXIMATIV
Determină un efect psihologic pozitiv. Nu degeaba prin magazine vezi mai des prețuri de genul
9,99 lei, nu 10.
EFECTUL CIFRELOR 0 ȘI 9
Oamenii asociază cifra 9 cu valoarea și cifra 0 cu calitatea. Mâncarea în restaurant costă 50 lei, la
fast-food 5,99 lei. Strategia nu urmărește profitul, ci modul în care este perceput produsul. Este el
unul valoros sau unul de calitate?
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ÎNCURAJAREA FOLOSIRII ÎNDELUNGATE A UNUI PRODUS
O persoană plătește un abonament semestrial la o sală de aerobică, dar după o lună renunță pentru că i se pare că este ceva gratis. O altă persoană care plătește lunar va merge la sală constant.
PREȚURILE PREMIUM
Firmele de lux sunt exemplul perfect pentru această strategie. Imaginea, pachetul, livrarea produsului pot justifica un preț mare.
PREȚURILE ETALON
De exemplu, într-un supermarket produsele cu prețuri mai mici sunt expuse lângă cele cu prețuri
mai mari și, de obicei, sunt cu 15 % mai mici.
PIERDERILE MARI ȘI PIERDERILE MICI
Oferă opțiunea plății în rate. Nu contează că totalul ratelor reprezintă mai mult, ci contează
efectul psihologic asupra clientului.
CREȘTEREA VALORII PRODUSULUI
Utilizarea publicității TV de informare, prin care se aduc noi detalii la fiecare difuzare.
PREȚUL ȘI CANTITATEA
Oferă o cantitate mai mare la același preț.

Cum planifici prețul?
VERIFICĂ CONȚINUTUL OFERTEI
Informația trebuie să fie clară și credibilă, verific-o cu prietenii, dacă le este clar.
RĂSPUNDE LA MESAJE ÎNTR-UN TIMP CÂT MAI SCURT
Trebuie să răspunzi în maxim 48 ore, altfel pierzi potențialii clienți. Dacă nu ai un răspuns concret, cel puțin anunță clientul că ai recepționat mesajul și vei veni cât mai curând cu un răspuns.
Totodată, convinge clientul că merită să revină la tine și să facă comanda.
CLIENTUL ESTE REGE
Mulțumește clientului, arată că te interesează totul despre el. Dacă obții telefonul personal al
clientului, ești în câștig, deoarece periodic îi poți suna să întrebi dacă e satisfăcut de pro-dus/serviciu și să-i propui ceva nou. Poți trimite mesaje de felicitare cu ocazia zilei de naștere.
ABORDEAZĂ O ATITUDINE POZITIVĂ, PRIETENOASĂ, PROFESIONISTĂ
Trebuie să faci decent față cererilor, nemulțumirilor, întrebărilor clienților. Fii răbdător, înțelegător și
util. Întotdeauna trebuie să ai răspuns la orice întrebare, ex. “Știu exact ceea ce aveți nevoie”.
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FII ATENT ȘI ASIGURĂ-TE CĂ PRODUSELE AJUNG ÎN TIMPUL PROMIS
Livrează produsele în timp cât mai scurt și onorează-ți promisiunile făcute.
FII RESPONSABIL ȘI NU IGNORA PROBLEMELE CLIENTULUI. RĂSPUNDE ÎNTREBĂRILOR ȘI
NEMULȚUMIRILOR.
Manifestă grijă și găsește o soluție rapidă. Clientul va aprecia acest lucru. Ia în considerație orice
nemulțumire și mulțumește clientului pentru fiecare sugestie și încearcă să o implementezi dacă
este obiectivă.
RĂSPLĂTEȘTE LOIALITATEA CLIENȚILOR
Oferă clienților stabili bonusuri, cadouri, discount-uri, ceva special, în care ai depus efort personal (ex. o felicitare făcută de tine, un mic cadou cu simbolul companiei etc.).
ARATĂ-ȚI DISPONIBILITATEA
Asigură clienții că pot contacta un reprezentant al firmei la orice oră. Dacă nu poți asigura
servicii 24/24, cel puțin asigură oamenii când pot să primească răspuns (instalează un robot
telefonic, lasă un mesaj pe ușă etc.).
OFERĂ CALITATE
Un om mulțumit se va întoarce la tine și va mai aduce și alți clienți după el.
OFERĂ MOSTRE GRATUITE
Un client, chiar dacă nu are bani, dar încearcă ceva și-i place, va fi mai motivat să găsească bani
și să revină pentru a cumpăra acel produs.
ORGANIZEAZĂ TOMBOLE
Așa vei menține contactul cu clientul până la desemnarea câștigătorului. Cadoul trebuie să aibă
legătură cu produsul promovat.

„Profitul în afaceri vine din partea clienților fideli, clienți care îți laudă proiectul și
serviciile și care își aduc prietenii cu ei.” (W. Edwards Deming)

6. Managementul strategic și resursele umane
Reușita oricărei afaceri este asigurată de oamenii cu care lucrați. Selectarea personalului, consolidarea
unei echipe omogene și stabile, gestionarea acesteia pe tot parcursul activității reprezintă abilități pe
care se învață pas cu pas.
Pentru implementarea proiectului investițional este necesar de un personal calificat și bine instruit,
care datorită cunoștințelor, aptitudinilor și experienței acumulate de-a lungul anilor va asigura o
desfășurare continuă a procesului de producere și o activitate profitabilă a întreprinderii.
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Pentru a descrie acest capitol răspundeți la următoarele întrebări:
• Poate actuala echipă să atinge obiectivele stabilite în afaceri?
• Este necesitatea de educare sau calificare a echipei de management?
• Care sunt relațiile ierarhice?
• Care sunt obligațiile și responsabilitățile lor?
• Care sunt sarcinilor majore ale fiecărui membru de conducere? Care va fi rolul lor?
• Cine sunt proprietarii întreprinderii?
• Veți avea mai mulți directori? Cine îi va supraveghea?
• Descrieți pe scurt profilul postului, rambursările.
• Cu ce abilități unice își aduc managerii aportul la realizarea afacerii?
• Enumerați cunoștințele, abilitățile, experiența lor. Axați-vă pe meritele din trecut, dar nu descrieți
prea detaliat. Detaliile pot fi puse în anexe;
Astfel cum sa menționat mai sus în urma elaborării strategiei de management trebuie să aveți un
răspuns pentru întrebările de mai jos:
• Numărul angajaților?
• Nivelul necesar (profesional, calificat, necalificat)?
• Ce fel de abilități trebuie să posede?
• Calificarea personalului existent?
• Cu ce abilități unice își aduc aportul în afacere?
• Cine/ce sarcini are?
• Sunt afișate orarele și graficele?
• Salarizarea?
• Procedurile de recrutare a noilor angajați?
• Sunt accesibile persoanele de care aveți nevoie?
• Formarea cadrelor și cerințe?

6.1. Ce înseamnă management?
• Dacă ați decis să deschideți propria afacere, trebuie să
cunoașteți cât mai multe despre domeniul în cauză. Or
aceasta înseamnă să vă gândiți mereu care sunt cele mai
potrivite răspunsuri la următoarele întrebări:
• Ce veți face?
• Cum veți face?
• Cu cine veți face?
• Cu ce veți face?
• Când veți face?
Pentru aceasta trebuie să citiți mai mult, să comunicați mai
mult, să învățați mai mult.
Pentru aceasta trebuie să citiți mai mult, să comunicați mai mult, să
învățați mai mult.
În general managementul înseamnă a decide ce să faceți și apoi să
motivați oamenii să facă ce ați decis. Deci în procesul de management
puneți accentul pe oameni. Doar prin intermediul oamenilor poate fi
realizat managementul altor resurse – informaționale, financiare, materiale, etc.
În același timp, pentru a realiza obiectivele, sarcinile propuse, man62

agerii, în special antreprenorii, trebuie să se implice, adesea direct și să folosească propriile resurse:
experiența, cunoștințele, abilitățile și priceperile personale, dar și cea mai importantă resursă – timpul.
Managementul definește acest proces ca fiind compus din:
• PLANIFICARE
Planificarea bună asigură succesul afacerii cu mai bine de 50%. În linii mari rezultatul activităților
de planificare constă în stabilirea OBIECTIVELOR afacerii pentru diferite perioade de timp, iar a
activităților de organizare – în alocarea resurselor disponibile pentru atragerea acestor obiective.
De obicei sunt 4 tipuri de planificare:
1) Planificarea operativă (planificarea de zi cu zi);
2) Planificarea pe termen scurt;
3) Planificarea pe termen mediu;
4) Planificarea strategică.
Planificarea strategică reflectă viziunea managerului afacerii, a patronului sau a echipei manageriale și
conține un șir de activități pe o perioadă de 5, 10 sau chiar 15 ani. Un plan strategic va developa situația
afacerii peste 10-15 ani. Din aceste motive nu va conține date detaliate.
Care sunt caracteristicile generale ale unei planificări reușite, bune?
• Un plan bun, în special planificarea operativă, pe termen scurt și mediu, trebuie să fie cât mai specific – să conțină date concrete, măsurabile; termen de executare; numele de persoane responsabile
și cele care vor fi antrenate în realizarea acțiunilor prevăzute; mărimea și sursele de finanțare pentru
executarea activităților;
• Un plan bun trebuie să fie realist – adică bazat pe date și informații reale, pe analiza și prognoze
competente.
De ce eșuează planurile?
K. Ringbakk a identificat zece motive principale pentru care organizațiile pot eșua în încercarea lor de
a planifica. Ringbakk a observat 286 de companii americane şi europene prin utilizarea de chestionare
care acopereau cele mai importante aspecte ale practicii planificării; alte 65 de companii au participat
la interviuri pe aceeași temă. Rezultatele sugerează că planificarea eșuează de obicei din cauza erorilor
de percepere şi/sau comunicare cu privire la scopurile planificării şi din cauza problemelor întâmpinate
în faza de implementare. Concret, Ringbakk a identificat un număr de 10 factori cu rol de inhibitori
pentru planificarea eficientă:
1. Planificarea nu este integrată în sistemul global de management.
2. Unele aspecte ale procesului formal de planificare nu sunt deplin înțelese de către manageri.
3. Managerii de la toate nivelele manageriale nu au fost implicați în mod potrivit în activitățile de
planificare.
4. Responsabilitatea principală pentru planificare a fost acordată
unui singur departament.
5. Se consideră că planurile pe termen lung nu pot fi schimbate.
6. În demararea procesului de planificare au fost alese sisteme
mai scumpe sau mai complexe decât era nevoie.
7. Conducerea nu a reușit să acționeze în conformitate cu planurile întocmite.
8. Previziunile şi proiectarea bugetului au fost confundate cu
planificarea.
9. Au fost folosite date nepotrivite în procesul de proiectare.
10. Managerii nu au reușit să privească planul în ansamblu şi s-au pierdut în detalii.
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• ORGANIZARE
Organizarea afacerii înseamnă stabilirea unei structuri organizatorice care va face ordine în sarcinile
ce trebuie îndeplinite pentru a atrage obiectivele afacerii. Aceasta înseamnă să fie definite persoane și/
sau grupuri de persoane cărora li se atribuie sau li se deleagă anume sarcini, responsabilități și drepturi.
Astfel sarcinile sunt grupate în funcții și antreprenorul trebuie să stabilească relațiile dintre funcțiile și
totodată care sunt relațiile dintre antreprenor și aceste funcții (posturi).
• Organigrama întreprinderii poate fi prezentată în felul următor.
Figură 5: Model organigramă simplă al unei întreprinderi

Director
General
Direcţia
Financiară

Direcţia
Producere

Direcţia
Achiziţionări

Direcţia
Vânzări

Forma organizatorică depinde în mare măsură de dimensiunea afacerii. Odată cu creșterea afacerii
crește și numărul angajaților și este mai dificil de gestionat afacerea. Pentru ca afacerea să deruleze
eficient, antreprenorul trebuie să grupeze foarte atent toate sarcinile ce trebuie îndeplinite în funcții, iar
pentru fiecare funcție se pregătește așa numita „Fișa postului” care include:
• Denumirea companiei;
• Denumirea direcției (secției);
• Denumirea funcției;
• Responsabilitățile și sarcinile principale;
• Subordonarea directă și indirectă;
• Experiența necesară;
• Alte cerințe specifice (după caz).
• MOTIVARE
Pe de o parte, motivarea angajaților reprezintă componenta principală a activității de direcționare și este
practic un rezultat al stilului de management. Or aceasta înseamnă modalitatea de luare a deciziilor,
de comunicare cu angajații, de soluționare a diferitor situații neplăcute, dar în special de capacitatea
de a preveni apariția unor astfel de situații și de a susține și încuraja angajații în atingerea obiectivelor
stabilite.
• CONTROL
Funcția de evaluare și control la fel este importantă și este bazată pe:
a.
Stabilirea obiectivelor;
b.
Compararea rezultatelor cu obiectivele stabilite
c.
Luarea deciziilor ce se impun de corectarea situației daca este cazul.
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Cu toate acestea realitatea demonstrează că activitatea unui manager este mult mai complexă,
fragmentată, adesea imprevizibilă și chiar haotică, fiind influențată de multe evenimente, situații care
nu pot fi controlate. Desigur, pe parcursul unei zile sau săptămâni de muncă, managerul va executa
toate funcțiile enumerate mai sus, dar în diferite secvențe, în condiții de incertitudine, informații incomplete, turbulențe generale în lumea afacerilor.
A obține rezultatul planificat, a finaliza cu succes lucrurile începute, a cace ca lucrurile să se întâmple –
aceasta reprezintă esența managementului, adică rezultatul activității unui antreprenor.
Putem spune că există 3 categorii de manageri:
a. Care fac ca lucrurile să se întâmple;
b. Care privesc cum lucrurile se întâmplă, și
c. Care nu înțeleg ce se întâmplă.
Întrebarea este „Oare managerii și antreprenorii din categoria a) se nasc sau se pot face?”
Răspunsul la întrebare este - practica a demonstrat că deși fiecare om se naște cu un potențial anumit,
iar personalitatea se formează în primii ani de viață totuși managerii și antreprenorii pot să își dezvolte
capacitățile sale prin învățare, observare, analiză și acumulare de experiență pentru a face parte din categoria a). Este important să conștientizați că prin a învăța, a observa, a analiza și a înțelege puteți deveni
un antreprenor bun, adică și un manager din categoria a).
Cea mai importantă și cea mai de bază pricepere a managerului în toate este LUAREA DECIZIILOR.
Luarea deciziilor presupune parcurgerea câtorva etape:
Identificarea problemei;
Identificarea soluțiilor posibile;
Examinarea obiectivelor ce trebuie atinse;
Căutarea informațiilor relevante;
Asimilarea și analiza informației acumulate;
Reexaminarea consecințelor pozitive și negative;
Elaborarea și implementarea planului de acțiuni;
Evaluarea rezultatelor deciziilor luate;

6.2. Cum gestionezi resursele umane?
Pentru ca întreprinderea ta să funcționeze eficient ai nevoie de personal calificat, suficient și motivat.
Pentru aceasta va trebui să parcurgi următoarele etape:

1. PLANIFICAREA

2. RECRUTAREA

3. SELECŢIA

4. ANGAJAREA

5. INSTRUIREA

6. MOTIVAREA

7. CONTROLUL

8. EVALUAREA
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6.2.1. Planificarea
“Oameni sunt avuția cea mai mare a unei companii. Nu contează dacă produsul este o mașină sau vorbim
despre produse cosmetice. O companie va fi atât de bună pe cât o păstrează oamenii.” (Mary Kay Ash).
De câți oameni ai nevoie la început de afacere?
La început de afacere, trebuie să economisești la maxim pe salarii și să te pregătești moral să faci munca
mai multor persoane.
La etapa inițială, va trebui să înveți să fii:
1. administrator;
2. manager pe oficiu;
3. contabil, curier;
4. manager pe marketing și vânzări;
5. manager resurse umane.
Faptul că ești responsabil de mai multe domenii în companie îți dă avantajul pe viitor de a elabora
descrierea postului, vei ști exact care sunt atribuțiile postului vacant și nu în ultimul rând vei putea
controla mai bine angajații, pentru că deja vei ști ce e de făcut și cât timp ia fiecare sarcină.
Dacă totuși simți că nu ești capabil să îți asumi toate rolurile de mai sus, va trebui să apelezi la specialiști
(contabil, manager vânzări) și ai putea să-ți iei un asistent personal (care să fie manager de oficiu, curier
și care să te ajute în sarcinile de rutină).
Contabilul poți să-l plătești pe ore lucrate, iar pe managerul pe vânzări poți să-l remunerezi în bază de
comision din contractele încheiate în folosul firmei (astfel riscul și investițiile vor fi minime).
Planificarea personalului trebuie să fie în raport direct cu:
-

volumul de lucru;
complexitatea sarcinilor;
veniturile întreprinderii;
calificarea ta.

Scopul tău principal este să formezi o echipă puternică, cu calități personale și profesionale bune.
Străduie-te să nu angajezi rude, prieteni, cunoscuți doar pentru că aceștia sunt în căutarea unui loc de
muncă și ar vrea să-i ajuți. Gândește-te în primul rând la necesitățile reale ale întreprinderii tale și la
capacitatea de plată a acesteia. Planificarea personalului trebuie să fie una strategică și coordonată cu
previziunile financiare.
În cadrul acestor părți se regăsesc următoarele componente:
postul – ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competențelor și responsabilităților desemnate pe anumite
perioade de timp fiecărui angajat al firmei;
funcția – funcții de conducere și funcții de execuție;
departamentul – ansamblul unor posturi și funcții cu conținut similar unde își desfășoară activitatea
persoane care au cunoștințe specializate într-un anumit domeniu, sunt amplasate într-un anumit spațiu
și subordonate nemijlocit unei singure persoane;
relațiile organizatorice – legăturile dintre componentele structurii: relații de autoritate, cooperare, control, de reprezentare;
ponderea ierarhică – numărul persoanelor conduse de un cadru de conducere;
nivelul ierarhic – ansamblul subdiviziunilor organizatorice. Numărul nivelurilor ierarhice depinde de
mărimea firmei, diversitatea activităților și complexitatea producerii.
66

Dacă aveți mai mulți de 10 angajați, desenați organigrama ierarhică și determinați care va deține
funcțiile cele mai importante. O organigramă simplă va explica cum funcționează compania. Vă puteți
desena 2 organigrame, una pentru situația din prezent, alta preconizată pentru viitor, în caz că plănuiți
schimbări în structura companiei
În continuare vă prezentăm o organigramă simplă:
6.2.2. Recrutarea
Recrutarea personalului = procesul de asigurare а unui număr suficient de mare de candidați calificați
din care să fie selectați cei care corespund cel mai bine pentru ocuparea funcțiilor necesare întreprinderii tale.
La ce aspecte atragi atenția când recrutezi personalul?
•
Când apare o poziție vacantă, mai întâi întreabă-te dacă mai este necesară această poziție sau
poate poți redistribui sarcinile altor poziții existente;
•
Identifică și atrage un număr cât mai mare de candidați pentru а obține necesarul cantitativ și
calitativ de angajați;
•
Recrutează într-un timp cât mai scurt și cu cele mai mici cheltuieli posibile.
Când recrutezi, trebuie să deții informațiile necesare referitoare la caracteristicile postului, cât și la
calitățile viitorului deținător al acestuia.
O descriere elementară a postului (fișa postului) trebuie să includă:
1. Denumirea postului
5. Cerințe (Cunoștințe Tehnice, Experiență, Abilități)
2. Locul postului în structura organizatorică
6. Criterii de succes
3. Atribuțiile de bază
7. Rolul postului
4. Responsabilitățile

SURSELE DE RECRUTARE

SURSE
DIN INTERIORUL
FIRMEI

• Angajații actuali
• Prieteni și rudele
acestora
• Solicitanții anteriori

SURSE
DIN EXTERIORUL
FIRMEI

•
•
•
•
•
•

colegii și universități;
școli profesionale;
agenții specializate;
oficiile forței de muncă,
piața muncii;
alte întreprinderi.

AVANTAJE

AVANTAJE

• cunoști mai bine punctele “forte” și “slabe” ale
candidaților;
• atragi candidații mai ușor;
• recrutarea este mai rapidă și mai puțin costisitoare;
• angajații simt că ai încredere în ei și iei în
considerație recomandările lor.

• atragerea unui număr mai mare de candi-dați
potențiali;
• noi angajați = noi surse de idei și cunoștințe noi;
• diminuarea cheltuielilor cu pregătirea personalului.

AVANTAJE
• nu beneficiezi de “idei noi” care ar putea veni o dată
cu angajații din exterior;
• pot apărea conflicte între angajați;
• demoralizarea angajaților care nu au fost promovați.

AVANTAJE
• riscul de а ajunge candidați care nu vor face față
postului;
• costul recrutării personalului este mult mai ridicat;
• timpul mai îndelungat pentru orientare și integrare
în colectiv.
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Prin ce metode recrutezi personalul?
1. Plasezi publicitate – plasezi un anunț însoțit de descrierea postului. Acesta trebuie să fie formulat cât
mai exact și politicos, să fie difuzat pe o arie cât mai extinsă pentru a ajunge la maximum de persoane
care să corespundă criteriilor specificate în descriere.
2. Apelezi la recomandările cunoscuților – apelezi la colegi, asociați, cunoscuți care pot oferi informații
despre persoanele interesate să ocupe posturile vacante.
3. Mergi la instituțiile superioare de învățământ și discuți direct cu absolvenții, găsești o per-soană pe
care să o ,,crești” (în care să investești timp și bani), dar care îți va fi devotată mai mult timp.
4. Apelezi la agenții de headhunting (vânare de creiere), care conving persoane înalt calificate de la alte
companii să vină la tine. În acest caz, trebuie să plătești serviciul agenției, să oferi un salariu mai mare
și condiții de muncă mai bune.
•
•
•
•
•
•

Sfaturi utile:
Nu te grăbi să angajezi;
Spune NU cumătrismului;
Atrage atenție persoanelor tinere care au potențial și dorință de lucru;
Nu evita să angajezi persoane în vârstă – ele pot avea o experiență excelentă în domeniu;
Atrage atenție deosebită calităților personale ale potențialului angajat;
Sună la telefoanele indicate în CV pentru a controla veridicitatea informației.

Site-uri de recrutare
www.anofm.md
www.hr.md
www.jobinfo.md
www.joblist.md

www.anofm.md
www.hr.md
www.jobinfo.md
www.joblist.md

www.anofm.md
www.hr.md
www.jobinfo.md
www.joblist.md

6.2.3. Selecția personalului
Selecția personalului = alegerea, conform anumitor criterii, a celui mai competitiv sau potrivit candidat
pentru ocuparea unui anumit post.
Procesul de selecție a Resurselor Umane
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cererea de angajare, depunerea CV-ului și a scrisorii de prezentare/motivare;
Interviul de preselecție;
Testarea de selecție;
Interviu aprofundat de selecție;
Verificarea referințelor (recomandărilor);
Examenul medical;
Decizia de angajare, oferirea postului.

De obicei interviul se organizează în 2-3 etape, prin care să cunoști cât mai multe despre potențialul
angajat.
Sfaturi în timpul interviului:
• lasă intervievatul să vorbească mai mult;
• analizează părțile tari și slabe ale candidatului, cariera anterioară;
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•
•
•
•

nu pune întrebări care să sugereze răspunsul;
fii amabil și ascultă atent prezentarea personală a candidatului;
dă o sarcină mică potențialului angajat pentru a vedea cum se descurcă;
nu da feedback în timpul interviului.

După interviu, analizează obiectiv informația acumulată și selectează persoana care corespunde cel mai
mult descrierii postului și care s-ar adapta cel mai bine colectivului de muncă actual.
Este foarte important ca cerințele postului să corespundă cu capacitatea angajatului. Plasarea într-o
funcție nepotrivită poate conduce la eforturi și timp suplimentar pentru angajat. Deci, ai nevoie de
“omul potrivit la funcția potrivită”.
6.2.4. Angajarea
A) Persoanele selectate în etapa precedentă înaintează angajatorului cererea de angajare.
B) Angajatorul, prin Ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) angajatorului, aduce la cunoștință salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părți a contractului
individual de muncă (CIM).
C) Angajatorul este obligat să informeze salariatul despre:
Munca care i se încredințează, condițiile de muncă, drepturile și obligațiile sale;
Regulamentul intern al unității și contractul colectiv de muncă;
Tehnica securității, igiena muncii, măsurile de securitate anti-incendiară și alte
reguli de securitate și sănătate în muncă.

D) Angajatorul și angajatul convin asupra contractului individual de muncă (CIM)
La încheierea CIM, persoana care se angajează va prezenta următoarele documente:
• buletinul de identitate sau un alt act de identitate;
• carnetul de muncă, cu excepția cazurilor când persoana se încadrează în câmpul muncii pentru
prima dată sau se angajează la o muncă prin cumul;
• documentele de evidență militară – pentru recruți și rezerviști;
• diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială – pentru profesiile care cer
cunoștințe sau calități speciale;
• certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.
Întreprinderea trebuie să aibă câte un carnet medical (fișă medicală) pentru fiecare angajat în parte,
care să conțină rezultatele anuale ale fluorografiei, a consultației medicale la medicul de familie și la
ginecolog, plus fotografia angajatului.
Acestea vor fi solicitate la efectuarea controlului din partea Centrului Național de Sănătate Publică.
Angajatorii nu au dreptul să ceară de la persoanele care se angajează alte documente.
E) La CIM se anexează Fișa Postului, ce cuprinde responsabilitățile postului, calificările persoanei respective și alte informații utile. Cu cât fișa postului este mai completă și mai clară, cu atât salariatului îi
va fi mai ușor să înțeleagă ce se cere de la el, ce presupune succesul pentru companie, iar managerului
îi va fi mai ușor să monitorizeze și să evalueze activitatea angajatului.
Refuzul motivat al uneia dintre părți privind perfectarea CIM se comunică celeilalte părți prin răspunsul
în scris, în decurs de 5 zile lucrătoare.
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F) Angajatorul face înscrierile necesare în carnetul de muncă al angajatului.
În municipiul Chișinău, la „TehnoDesign & K“ S.R.L. poți procura:
1. Carnete de muncă (pentru angajații care nu au, care se angajează pentru prima dată);
2. Registru de evidență a circulației carnetelor de muncă (în care înregistrezi toate carnetele de muncă
ale angajaților, chiar și cele neemise de firma ta, la angajare și concediere);
3. Registru de evidență a formularelor (toate carnetele de muncă procurate de tine pentru angajați).
Ce trebuie să ai la tine?
1. Buletinul de identitate (copia);
2. Certificatul de înregistrare;
3. Numărul de înregistrare al plătitorului de TVA;
4. Rechizite bancare;
5. Ștampila;
Contacte: Tel. 24-12-84, fax. 23-49-29, Chișinău, str. A. Mateevici, 29
Carnetele de muncă (Codul muncii, art. 66):
✓✓ se țin pentru salariații care lucrează în unitate mai mult de 5 zile lucrătoare;
✓✓ se procură doar pentru salariații care sunt angajați pentru prima dată;
✓✓ sunt sub evidență strictă în Registrul de evidență a circulației carnetelor de muncă;
✓✓ se păstrează la angajator pe întreaga durată a CIM;
✓✓ se restituie salariatului în ziua eliberării din serviciu.
Modul de completare, păstrare și evidență a carnetelor de muncă este stabilit de Guvern (Anexa nr.1 la
Hotărârea Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007).
Sancțiunile disciplinare nu se înscriu în carnetul de muncă. Motivele încetării CIM se înscriu strict,
indicându-se articolul, alineatul, punctul și litera corespunzătoare din lege. Angajatorul este obligat să
elibereze salariatului în termen de 3 zile lucrătoare, la cererea lui scrisă, un certificat cu privire la munca
în cadrul unității respective, în care urmează să se indice specialitatea, calificarea, funcția, durata muncii și cuantumul salariului.
Contractul individual de muncă
Contractul individual de muncă (CIM) = înțelegerea dintre salariat și angajator, prin care salariatul se
obligă să presteze o muncă într-o anumită specialitate, calificare sau funcție, să respecte regulamentul
intern al unității, iar angajatorul se obligă să-i asigure condițiile de muncă prevăzute de prezentul cod,
de alte acte normative ce conțin norme ale dreptului muncii, de contractul colectiv de muncă, precum
și să achite la timp și integral salariul (Codul muncii, art. 45). Model contract de muncă se prezintă în
anexă nr. 1la prezentul ghid.
La încheierea CIM, se interzice orice limitare directă sau indirectă în drepturi în dependență de sex,
rasă, etnie, religie, domiciliu, opțiune politică sau origine socială.
Clauze opționale ale CIM (Codul muncii, art. 51):
✓✓ clauza de mobilitate;
✓✓ clauza de confidențialitate (părțile convin ca pe toată durata CIM și timp de cel mult 1 an după încetarea acestuia, să nu divulge date sau informații de care au luat cunoștință în perioada executării CIM,
în condițiile stabilite de regulamentul intern al unității, de contractul colectiv sau de cel individual de
muncă;
✓✓ alte clauze care nu contravin legislației în vigoare;
✓✓ clauze referitoare la compensarea cheltuielilor de transport, la compensarea serviciilor comunale, la
acordarea spațiului locativ.
Perioada de probă (Codul muncii, art. 60)
După selectarea candidatului/candidaților, poți propune o perioadă de probă de până la 90 de zile pentru a înțelege dacă persoana selectată se potrivește postului pe care îl ocupă, dacă îi place activitatea pe
care o desfășoară și dacă s-a încadrat bine în echipa de lucru.
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SALARIAȚI

PERIOADA MAXIMĂ DE PROBĂ

• muncitorii necalificați și salariații cu CIM cu perioadă
determinată de 3-6 luni;
• salariații cu CIM cu perioadă determinată mai mare
de 6 luni;
• muncitorii calificați;
• persoanele cu funcție de răspundere.

•
•
•
•

15 zile calendaristice;
30 zile calendaristice;
3 luni;
6 luni.

Perioada de probă nu include perioada concediului medical sau a absențelor din motive întemeiate
documentate și poate fi stabilită doar o singură dată.
Salarizarea
Salariul se plătește periodic, dar nu mai rar decât o dată pe lună pentru salariații remunerați în baza
salariilor lunare ale funcției. Salariul poate fi transferat la contul de card al salariatului.
Mărimea salariului trebuie să fie direct proporțională cu performanțele angajatului, cu contribuția acestuia la rezultatele întreprinderii, cunoștințe, experiență, efort, competență.
Mărimea salariului și a recompenselor și modalitatea de achitare a acestora trebuie să fie menționată în
contractul individual de muncă.

Tipuri de salariu
SALARIU
MINIM

SALARIU
ÎN ACORD

ACCENT PE CALITATE

1300 lei lunar

în funcție de Salariu
în regie volumul
lucrărilor efectuate sau volumul
producției

SALARIU
MEDIU

4255 lei lunar

SALARIU
ÎN REGIE

în funcție de timpul
lucrat

Când lucrul e riscant sau obiectul prelucrat prea mare.

6.2.5. Instruirea
Instruirea și dezvoltarea profesională = activitate prin care angajații tăi acumulează noi cunoștințe și
abilități, prin aceasta contribuind la:
• asigurarea competitivității întreprinderii;
• sporirea gradului de performanță profesională a angajaților;
• realizarea eficientă a sarcinilor și responsabilităților de muncă;
• ridicarea nivelului calității serviciilor;
• creșterea gradului de motivare a angajaților.
Metode de instruire:
1. la locul de muncă: instructaj, rotație, dublare.
2. în afara locului de muncă: seminare/cursuri de perfecționare, studii în diferite instituții de învățământ,
stagiari etc.
Este bine să faci un plan de instruire anual, de asemenea, este foarte important de evaluat eficiența
instruirii personalului, care se efectuează, de obicei, după o lună din momentul participării la instruire.
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6.2.6. Motivarea
„În companie există o singură resursă: oamenii și conducerea acestor oameni. Diferența dintre mediocritate și excelență este rezultat al motivației acestor oameni. Motivația este liantul ce leagă laolaltă
obiectivele și strategiile organizației.“ (Adrian Gozzard, directorul companiei Cadbury Schweppes)
De ce trebuie să-ți motivezi angajații?
Pentru că un angajat motivat este un angajat productiv, iar un angajat productiv este unul profitabil!
Strategii de motivare:
• Utilizarea recompensei pentru a motiva angajații: recompense bănești și recompense verbale;
• Asigurarea echității: angajații așteaptă ca ceea ce ei dau organizației să fie echivalent cu ceea ce ei vor
primi de la aceasta;
• Implicarea angajaților - mărirea gradului de participare a angajaților la luarea deciziilor
organizaționale;
• Conducere eficientă – sarcini concrete, consecutive, utilizare eficientă a abilităților și timpului
angajaților;
• Crearea condițiilor de muncă bune.
• Managementul performant este arta prin care problemele devin atât de interesante și soluțiile lor atât
de constructive încât toți să își dorească să lucreze asupra lor și să le rezolve. (Paul Hawken)
5.2.7. Controlul
Pentru dezvoltarea armonioasă a întreprinderii tale trebuie să monitorizezi activitatea angajaților. Controlul asupra personalului te va ajuta să eviți situații neplăcute ce țin de posibile conflicte, pierderi
financiare, randamentul de producere etc.
Iată câteva tehnici eficiente de control:
1. Control prin reguli și reglementări formale;
2. Control financiar (bugetul cheltuit pentru ore de muncă directă, pe materie primă etc);
3. Controlul cu ajutorul mașinilor și aparatelor;
4. Controlul prin evaluarea performanțelor;
5. Ședințele cu angajații;
8. Evaluarea personalului;
Evaluarea personalului = stabilirea a cât de bine fiecare angajat își îndeplinește atribuțiile funcției pe
care o ocupă. Evaluarea se face pentru a lua decizii referitor la recompense, stimulente, promovarea
personalului, măsurile de pregătire și dezvoltare a angajaților, îmbunătățirea conținutului funcției etc.
Tipuri de evaluare
1. Examinări ale performanței, care analizează succesele și eșecurile trecute ale angajatului cu scopul
de a îmbunătăți performanța viitoare;
2. Examinări ale potențialului, care evaluează cât de potrivit este angajatul pentru promovare și/ sau
instruire viitoare;
3. Examinări în vederea recompensării, pentru a determina creșteri salariale.
Metode de evaluare a personalului:
1. Metoda incidentelor critice (înregistrarea întârzierilor, a absențelor nemotivate);
2. Metoda eseului (angajații raportează pe scurt, în scris performanțele);
3. Metoda indicilor cantitativi (ex. volumul producției realizate, calitatea producției, numărul
reclamațiilor etc.);
4. Grila de evaluare (bifarea listei de calități și cunoștințe pentru îndeplinirea calitativă a lucrului);
5. Evaluarea de jos în sus (angajații nu sunt evaluați de către superiorii lor, ci de către subalterni).
“O mașinărie poate face lucrul a cincizeci de oameni ordinari. Nici o mașinărie nu poate face lucrul
unui om extraordinar.” (Elbert Hubbard).
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7. Elaborarea planului operațional

Planul operațional reliefează procesul de producere, tehnologia de producere, descrierea bunului sau
serviciului Dvs.
Pentru descrierea planului operațional trebuie să răspundeți la următoarele întrebări:
• Explicați metodele de producere sau de prestare a serviciilor;
• Tehnologia de producere și costurile;
• Ce și cum veți vinde;
• Descrierea tehnologiei de producere (dacă este cazul);
• Controlul calității;
• Unde veți amplasa producerea.
Răspunsurile la aceste întrebări trebuie descrise complet, profesional, dar în același timp simplu, ca să
fie și pe înțelesul celui care va citi Planul de afaceri. Nu încărcați planul cu scheme tehnice! Dacă planul
este elaborat pentru activitatea internă, atunci acesta vă va ajuta să gândiți asupra detaliilor de ordin
curent. Dacă este orientat spre investitori, bancă, fondatori, etc., atunci în Planul de afaceri veți accentua perspectivele afacerii: creștere de capacități, modernizare, etc..
Dezvoltarea produsului
Pentru inițierea afacerii dezvoltarea produselor va începe chiar înainte de a scrie Planul de afaceri.
Deseori la această etapă este necesar să reveniți pentru a sublinia caracteristicile pozitive ale produselor, competitivitatea acestora, pentru a demonstra evoluția produselor și a sortimentului de produse.
Este foarte important să comunicați eforturile operaționale ale afacerii destinate creșterii calității și
productivității afacerii. Mai ales, în cazul unei afaceri cu produse dinamice, cum ar fi tehnologiile
informaționale, dezvoltarea programelor, etc. Atrageți atenția la activitățile ce țin de manipularea viitorului produs: stocare, reparații, etc. Chiar și unele activități de promovare pot fi incluse în acest compartiment ca o continuare organizațională a dezvoltării produsului. În cazul dezvoltării unui produs
absolut nou este foarte important să prezentați băncii, investitorului prototipul viitorului produs. Dacă
e cazul, procesul de dezvoltare a produsului poate fi inclus adițional în Planul de afaceri și prezentat
persoanelor ce vor decide asupra viitorului afacerii Dvs.
În cazul produselor noi dezvoltate de Dvs. prin activitate intelectuală, nu uitați de protejarea lor, care
este un moment esențial. Este bine să știți să vă protejați prin documentare legală specială, denumită
„patentare”. Astfel, înregistrând produsul Dvs. la Agenția de Evaluare a Proprietății Intelectuale (AGEPI), veți proteja produsul Dvs de copiere.
Fabricarea produsului
Tehnologiile trebuie realizate practic. Este foarte important să demonstrați că știți cum se va desfășura
concret procesul de fabricare a produsului. De asemenea, este necesar să descrieți procesul de producere, echipamentul, materialele și cerințele profesionale pentru muncă, cum veți îmbina acești factori, ce tehnologii veți utiliza. Veți caracteriza necesitățile de capacitate a producției ca să fie acoperite
vânzările și cerințele pentru o calitate înaltă a produselor și veți descrie cum veți realiza aceste cerințe.
Capacitatea de producție reprezintă volumul maxim de producție finită sau volumul maxim de materie
primă prelucrată într-o anumită perioadă de timp și în anumite condiții tehnice și organizatorice. Capacitatea de producție se determină în baza următoarei formule:
Cp = P*T*K, unde:
Cp - capacitatea de producție;
P - productivitatea utilajului;
T - fondul de timp disponibil;
K - coeficientul de utilizare a fluxului de producție.
Capacitatea de producție depinde de structura producției și de organizarea fluxului de producție. La
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creșterea sortimentului va crește și timpul de trecere de la un tip de producție la altul. Capacitatea de
producție ajută întreprinzătorul să-și planii ce volumul de producție, să justifice investițiile de capital.
De capacitatea de producție va depinde și mărimea viitoarei întreprinderi. Nu uitați că o capacitate
mare, dar folosită la nivel scăzut, va conduce la creșterea costurilor de producție. Dacă producția scade,
costurile fixe totale rămân constante, deci partea ce revine la o unitate de produs va crește, prin urmare
va crește și costul unitar.
Descrierea producerii va include amplasamentul companiei. Deseori, când antreprenorul selectează
locul de amplasare al afacerii, ia în considerație doar localitatea în care trăiește. Gândiți mai bine, ce
e mai avantajos, să i e afacerea amplasată mai aproape de locuința Dvs. sau este mai bine să analizați
factorii economici ce pot influența succesul afacerii Dvs. Desigur, amplasarea depinde de tipul afacerii. Dacă veți iniția un business ce ține de vânzarea cu amănuntul, atunci mai bine este să fi-ți mai
aproape de o zonă comercială sau de o zonă cu o densitate a populației mai ridicată, sau poate unde
nu este amplasată o altă afacere similară. Dacă afacerea este de tip industrial, veți considera factorul de
apropriere de autostradă sau cale ferată, de posibilitatea de a găsi depozite pentru stocare sau de locul
unde veți închiria unele elemente de infrastructură. În unele cazuri perisabilitatea produselor dictează
amplasarea corectă a afacerii.
O altă întrebare este ce fel de materie primă veți folosi, de unde o veți procura? Sau poate Dvs. o veți
produce? Ce alte materiale sunt necesare pentru fabricarea produselor? Cine sunt furnizorii Dvs., ce
relații veți construi cu ei și ce prețuri așteptați de la ei? Estimați prețurile de aprovizionare pentru fiecare
furnizor,
alegeți pe cei mai optimi atât din punct de vedere al prețului, cât și al cheltuielilor de transportare
și modul de achitare. Deci, elementele principale care trebuie controlate sunt: preț corect, cantitate
necesară, calitate corespunzătoare, timp potrivit și servicii satisfăcătoare. Nu uitați să estimați consumurile specii ce pentru materia primă: diferite materiale, consumul de diferite tipuri de energii, etc.
Astfel de informații vă vor prinde bine la determinarea costurilor produselor. De asemenea, trebuie să
menționați și modul de asigurare al unui control riguros al stocurilor. Sistemul de asigurare a calității,
de asemenea, trebuie să fie gândit din timp. Calitatea, fiind o totalitate de trăsături și caracteristici ale
produsului, depinde de toți factorii de producție. Calitatea se referă la toate caracteristicile produsului,
așa ca dimensiune, culoare, gust, greutate, capacitate, etc. Controlul calității este procesul de urmărire
a concordanței dintre calitatea efectivă și cea standard. Deci, pentru a gestiona calitatea produselor veți
face următorii pași:
• Stabilirea standardelor de calitate;
• Măsurarea performanțelor realizate;
• Compararea performanțelor efective cu cele standarde;
• Efectuarea corecțiilor.
Un alt aspect ține de utilitățile necesare: cum veți alimenta întreprinderea cu energie, apă, care vor i
riscurile creșterii prețurilor la aceste elemente de cost?
Numaidecât veți descrie utilajul și echipamentul, capacitățile lor și furnizorii potențiali. Prețul și compania de unde le veți procura sunt, de asemenea, foarte importante. Pentru o previziune de viitor e bine
să indicați și dinamica utilizării capacităților, să demonstrați posibilitățile de sporire a volumelor de
producție și
vânzări pe viitor. Însă nu e cazul să aveți rezerve mari de capacități. În cazul în care apare necesitatea de
sporire a capacităților de producție este mai bine să propuneți variante de lucru pe ture (schimburi). În
așa caz, având aceleași valori ale amortizării (uzurii), veți diminua costurile fixe pe unitate de produs.
Profesiile muncitorilor reprezintă un aspect deosebit. Aici veți include doar profesiile de care aveți
nevoie, nivelul de pregătire profesională pe care trebuie să-l aibă muncitorii, detalii cu privire la
responsabilitățile lor, iar statele de funcții complete le veți include în capitolul ce ține de management
și organizare. Este cazul să demonstrați grija față de pregătirea profesională a angajaților. Estimarea
necesarului de timp pentru procesul de producere vă va ajuta să evaluați necesarul de muncitori.
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După descrierea elementelor de producție veți trece la descrierea procesului de producție. Aici ar putea
fi introdus un mic flux de producție care ar simplii ca înțelegerea procesului. Veți descrie numaidecât
și procesul de control al calității, cum măsurați și garantați calitatea produsului.
Dacă procesul de producție va avea loc în mai multe subdiviziuni ale întreprinderii e bine să descrieți
cum veți diviza procesul pe etape. Dacă unele operații sau faze tehnologice, unele componente le veți
fabrica la comandă, la alți parteneri, veți justifica această necesitate, precum și eficiența unei astfel de
colaborare.
Dacă există produse secundare, deșeuri, veți descrie impactul lor asupra mediului: ce veți întreprinde
pentru a asigura un proces de producție „curat”; în ce bază veți primi avizul de la organizațiile sanitare
și de mediu.
Servicii și suport
Unele produse necesită suport, asistență după vânzare. Deseori aceste aspecte sunt date uitării la
inițierea afacerii, dar, de regulă, succesul vânzărilor depinde de serviciile post-vânzare. Este bine să vă
gândiți la organizarea lor chiar de la scrierea Planului de afaceri. Businessul Dvs. va beneficia dublu în
cazul asistenței
post-vânzare. În primul rând, compania va menține relații cu clientul și după vânzarea produsului, va
crește în așa fel reputația de a i grijuliu cu clienții. În al doilea rând, aceste servicii pot deveni o sursă
adițională de venit. Un caz concret ar putea fi vânzarea camerelor de filmat, fotografierea și developarea
pozelor;
vânzarea aparatelor electronice și deservirea lor; elaborarea de programe soft și deservirea lor, etc.
Câteva aspecte importante la prestarea serviciilor post-vânzare:
• Contractați serviciile post-vânzare separat de produsul de bază. Astfel Dvs. veți crește gama de oferte
pentru client. De asemenea, e mai ușor de format costurile și prețurile.
• Propuneți chiar din start serviciile post-vânzare. Pentru un client nou acest fapt îl va ajuta să se determine în favoarea cumpărăturii. O garanție de calitate și un ajutor prompt la defectarea produsului
este un bun instrument de a convinge cumpărătorul.
• Serviciile și suportul de calitate va forma o bună reputație, folosiți-o pentru a promova produsele și
serviciile pentru alți potențiali clienți.

7. Elaborarea planului financiar
Partea financiară este culminantă. Ați demonstrat o idee bună de afacere, o cerere reală a produsului pe
piață, o echipă capabilă, acum trebuie să arătați câți bani veți face.
Trebuie să aveți un plan financiar bine chibzuit. Pentru un plan financiar bun trebuie să începeți cu
întocmirea unui grafic de derulare a activităților operaționale. Conform acestui grafic vă puteți proiecta
fluxul financiar, intrările de venituri și bilanțul intrări/ieșiri de bani pe 5 ani. De regulă, proiectarea
financiară trebuie să fie pe o durată până în momentul, când se va ajunge la o stabilitate în afacere.
Proiectarea financiară pe prima perioadă trebuie să fie făcută lună cu lună, atât timp cât durează situația
critică de la începutul afacerii. În anul doi și trei planificarea financiară poate fi făcută trimestrial, iar
în anul patru și cinci – anual. Pentru situația financiară ar fi util de făcut 3 variante de plan: pentru
cel mai bun caz, pentru cazul așteptat, pentru cel mai rău caz. Aceasta vă permite dvs și investitorilor
potențiali să exploreze la maximum potențialul existent și să diminueze riscul. Asigurați-vă că proiectarea financiară este în concordanță cu alte secțiuni ale planului dvs.
Descrieți perioada și suma investițiilor, pe care vreți să le obțineți pentru atingerea scopurilor. Apoi
demonstrați că aceste investiții sunt bune în raport cu profiturile așteptate. După examinarea planului
financiar potențialii investitori trebuie să fie nerăbdători să investească.
• Cereți consultații de la contabil și jurist
• Utilizați forme speciale și plasați-le în anexe.
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7.1. Rezumatul financiar
Estimați de câți bani va fi nevoie pentru această afacere. Care va și profitul Dvs, venitul din vânzări. Procesul de activitate pe viitor va necesita suplimentar, prin diferite scenarii care pot apărea, prin cursul de
afaceri și răspunsurile respective pentru fiecare. Arătați pragul de rentabilitate. Care sunt problemele
financiare în afacerea dvs. Cum veți confrunta și care sunt soluțiile pentru aceste probleme.
7.2. Capitalul necesar/investițiile inițiale
În mod clar se propune de expus capitalul necesare pentru a începe sau extinde afacerea dumneavoastră.
Ar trebui să aveți o idee foarte clară de câți bani va fi nevoie pentru a derula afacerea dvs., pentru primul
an complet. Descrieți necesitatea acestor bani.
Tabel 4: Determinarea volumului investiției inițiale
10 000

Deschiderea afacerii
Achiziționarea echipamentului comercial

30 000

Publicitate

5000

Arenda magazinului

1500

Achiziționarea primului lot de marfă

20 000

TOTAL INVESTIȚII

80 000

Finanțare din surse proprii

40 000

Împrumut pe 2 ani

40 000

Istoria financiară și analiza (numai pentru o
afacere deja existentă) și poziția financiară
curentă.
O analiză bună a trecutului poate fi o bază pentru prevederea viitorului. Informația financiară
se prezintă în unități monetare și în procente.
Informația se pune pe o singură pagină pentru
a facilita perceperea și înțelegerea ei. Principalii indicatori financiari se calculează automat.
Urmează să-i comparați cu media pentru industria dată. Dacă compania este deschisă recent
includeți sursele capitalului propriu disponibile
la moment fiind reflectate într-un tabel aparte.

În anexe se pun bilanțurile pentru ultimii 3 ani trecuți și bilanțul curent.
7.3. Prognoza veniturilor
Prognoza veniturilor arată dacă afacerea poate genera profit sau pierderi într-o anumită perioadă. Se
utilizează pentru a arăta cum vor sta lucrurile în viitor în baza condițiilor existente. Ca să planifici
intrările de mijloace bănești, trebuie să faci calcule pe mai multe categorii de venituri. Conform Planului de conturi acestea sunt următoarele:

Venituri din activitatea operațională

Tabel 5: Categoriile de venituri conform planului de conturi
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Venituri din
vânzări

•
•
•
•
•
•
•
•

Venituri din vânzarea produselor;
Venituri din vânzarea mărfurilor;
Venituri din prestarea serviciilor;
Venituri din executarea lucrărilor;
Venituri din contracte de construcție;
Venituri din contracte de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune);
Venituri din contracte de micro finanțare;
Alte venituri din vânzări.

Alte venituri
din activitatea
operațională

•
•
•
•
•
•

Venituri din ieșirea altor active circulante;
Venituri din sancțiuni;
Venituri din recuperarea prejudiciului material;
Venituri din plusurile de active imobilizate și circulante constatate la inventariere;
Venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripție expirat;
Alte venituri operaționale.

Venituri din alte activități

Venituri din
vânzări

•
•
•
•
•
•
•

Venituri din ieșirea imobilizărilor necorporale;
Venituri din ieșirea imobilizărilor corporale;
Venituri din ieșirea investițiilor financiare pe termen lung;
Venituri din ieșirea investițiilor imobiliare;
Venituri din ieșirea altor active imobilizate;
Venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate;
Alte venituri din operațiuni cu active imobilizate.

Alte venituri
din activitatea
operațională

•
•
•
•
•
•
•

Venituri din diferențe de curs valutar;
Venituri din diferențe de sumă;
Venituri din redevențe;
Venituri din active imobilizate și circulante intrate cu titlu gratuit;
Venituri din dividende și participații în alte entități;
Venituri din dobânzi aferente altor activității;
Alte venituri financiare.

Venituri excepționale

• Venituri din compensarea pierderilor din calamități;
• Venituri din compensarea pierderilor din alte evenimente excepționale;
• Alte venituri excepționale.

După ce ai făcut previziunile privind intrările mijloacelor bănești, vezi dacă o parte din acestea sunt
suficiente pentru a acoperi cheltuielile activității de investiții, după ce au fost acoperite celelalte cheltuieli. Dacă întreprinderea nu dispune de mijloace suficiente pentru investiție și tu nu ai capital propriu
disponibil la moment, atunci poți apela la finanțatori și solicita un credit/grant.
7.4. Prognoza cheltuielilor
Includeți descrierea costurilor operaționale și ipotezele apărute în planul financiar. Cheltuielile se împart în fixe (cele ce trebuie suportate indiferent de volumul de producere) și variabile (ce se schimbă în
dependență de volumul producției).
Categoriile de cheltuieli, pe care le poți găsi și în planul de conturi contabile al activității economico
- financiare a întreprinderilor (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 119 din 6 august 2013 privind aprobarea planului general de conturi contabile, cu modificările și completările ulterioare1) este elaborat în
baza Standardelor Naționale de Contabilitate (S.N.C.), ținând cont de cerințele întocmirii rapoartelor
financiare și necesitățile contabilității de gestiune. De aceea, în domeniul practic te vei confrunta cu el
destul de des.

Cheltuieli ale activității operaționale

Tabel 6: Categoriile de cheltuieli conform planului de conturi

1

Costul vânzării

•
•
•
•
•
•
•
•

Valoarea contabilă a produselor vândute;
Valoarea contabilă a mărfurilor vândute;
Costul serviciilor prestate;
Costul lucrărilor executate terților;
Costuri aferente contractelor de construcție;
Costuri aferente contractelor de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune);
Costuri aferente contractelor de micro finanțare;
Alte costuri aferente veniturilor din vânzări.

Cheltuieli de
distribuire

• Cheltuieli cu personalul comercial;
• Cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația activelor imobilizate cu destinație
comercială;
• Cheltuieli cu ambalajele și alte materiale utilizate la comercializarea produselor și mărfurilor;
• Cheltuieli de transportare a produselor și mărfurilor;
• Cheltuieli de publicitate și marketing;
• Cheltuieli privind reparațiile și deservirea produselor și mărfurilor în perioada de garanție;
• Cheltuieli privind creanțele comerciale compromise;
• Cheltuieli privind returnările și reducerile;
• Alte cheltuieli de distribuire.

Planul general de conturi contabile cu aplicare de la 1 ianuarie 2014
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Cheltuieli ale activității operaționale
Cheltuieli ale altor activități

Cheltuieli
administrative

• Cheltuieli cu personalul administrativ;
• Cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația activelor imobilizate cu destinație
administrativă;
• Cheltuieli cu impozitele și taxele, cu excepția impozitului pe venit;
• Cheltuieli în scopuri de filantropie și sponsorizare;
• Cheltuieli privind serviciile cu destinație administrativă;
• Cheltuieli de protocol (reprezentanță);
• Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ;
• Alte cheltuieli administrative.

Alte cheltuieli
din activitatea
operațională

•
•
•
•
•
•
•

Valoarea contabilă și cheltuielile aferente altor active circulante ieșite;
Cheltuieli privind sancțiunile;
Cheltuieli privind dobânzile;
Cheltuieli privind lipsurile și pierderile din deteriorarea activelor imobilizate și circulante;
Cheltuieli privind creanțele compromise decontate, cu excepția celor comerciale;
Cheltuieli aferente evaluării stocurilor la valoarea realizabilă netă;
Alte cheltuieli operaționale.

Cheltuieli
cu active
imobilizate

• Valoarea contabilă și cheltuielile aferente imobilizărilor necorporale ieșite;
• Valoarea contabilă și cheltuielile aferente imobilizărilor corporale ieșite;
• Valoarea contabilă și cheltuielile aferente investițiilor financiare pe termen lung
ieșite;
• Valoarea contabilă și cheltuielile aferente investițiilor imobiliare ieșite;
• Valoarea contabilă și cheltuielile aferente altor active imobilizate ieșite;
• Cheltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate;
• Pierderi din deprecierea activelor imobilizate;
• Alte cheltuieli cu active imobilizate.

Cheltuieli
financiare

• Cheltuieli din diferențe de curs valutar;
• Cheltuieli din diferențe de sumă;
• Cheltuieli privind redevențele;
• Valoarea contabilă și cheltuielile aferente activelor imobilizate și circulante transmise cu titlu gratuit;
• Cheltuieli aferente emisiunii și operațiunilor cu acțiuni proprii;
• Alte cheltuieli financiare.

Cheltuieli
excepționale

• Venituri din compensarea pierderilor din calamități;
• Venituri din compensarea pierderilor din alte evenimente excepționale;
• Alte venituri excepționale.

Cheltuieli privind
impozitul pe venit

• Cheltuieli privind impozitul pe venitul din activitatea operațională;
• Alte cheltuieli privind impozitul pe venit.

Fiți ponderat în cheltuieli. Trebuie să știți să faci diferența între cheltuielile inutile și cele necesare,
trebuie să vedeți la ce anume puteți renunța și la ce nu.
7.5. Analiza pragului de rentabilitate
În această secțiune se calculează pragul de rentabilitate. Includeți toate ipotezele pe care se bazează
acest calcul. Puneți în anexă analiza detaliată referitoare la pragul de rentabilitate.
Pragul de rentabilitate reprezintă acel volum de vânzări, la care veniturile, consumurile și cheltuielile
perioadei sunt egale, iar întreprinderea nu obține nici profit, nici pierderi.
Inițial pentru calcularea pragului de rentabilitatea consumurile și cheltuielile întreprinderii se divizează
în două categorii: fixe și variabile.
Consumurile și cheltuielile fixe (Cfix) nu se modifică odată cu modificarea volumului de producție sau
volumului vânzărilor. Exemplu: amortizarea clădirilor și echipamentului, plata pentru arendă sau leasing, dobânda bancară, cheltuielile generale gospodărești etc.
Consumurile și cheltuieli variabile (Cvar) - se modifică odată cu mărirea sau micșorarea volumului de
producție sau cel al vânzărilor. Exemplu: consumuri de materii prime și materiale, energie electrică și
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combustibil, în scopuri tehnologice, salariul muncitorilor de bază etc.
Pragul de rentabilitate poate fi determinat prin metoda analitică, cât și prin metoda grafică. Formula de
calcul al pragului este următoarea:

Cfix
N=
(Pu - Cvar)

N – numărul de unități pentru atingerea pragului de rentabilitate;
Pu – prețul pentru o unitate de produs;
Cfix – costuri și cheltuieli fixe pe o anumită perioadă;
Cvar – costuri și cheltuieli variabile la o unitate de producție.

Metoda reprezentării grafice a pragului de rentabilitate permite determinarea volumului de vânzări la
care veniturile sunt egale cu consumurile și cheltuielile întreprinderii, iar profitul este zero. Astfel, pe
axa absciselor se reflectă volumul vânzărilor în unități naturale, iar pe axa ordonatelor – consumurile și
cheltuielile fixe, variabile și totale, precum și veniturile (lei).
Punctul unde s-au intersectat veniturile cu costurile totale reprezintă pragul de rentabilitate. Avantajul aplicării metodei respective constă în accesibilitatea perceperii, iar datorită utilizării opțiunilor
„Excel”, construirea acestuia se realizează fără mari dificultăți, chiar și în cazul modificării prețurilor,
consumurilor și cheltuielilor.
Figura 2: Calculul pragului de rentabilitate

7.6. Analiza venituri/cheltuieli
Analiza cheltuielilor și veniturilor întreprinderii reflectă o arie largă de fenomene economico-financiare legate, în esență, de consumul de resurse interne ale întreprinderii și respectiv recuperarea lor.
Principalele probleme avute în vedere la analiza cheltuielilor și veniturilor unei întrebări, se referă la:
• Analiza cheltuielilor totale aferente veniturilor totale a întreprinderii;
• Analiza cheltuielilor și veniturilor operaționale;
• Analiza cheltuielilor variabile și directe;
• Diagnosticul cheltuielilor și veniturilor viitoare;
• Analiza costului de producție, etc.
În acest compartiment este necesar de completat tabelul din anexa nr. 3.
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7.7. Fluxul bănesc
Raportul despre fluxul bănesc arată intrările și ieșirile lunare de mijloace bănești. El arată dacă compania va avea destule mijloace financiare pentru a-și acoperi necesitățile lunare. Determinați când veți
avea intrări de mijloace bănești (din vânzări) și când va trebui să faceți cheltuieli. Fluxul mijloacelor
bănești vă arată dacă capitalul dvs pus în circuit este suficient. E clar că dacă bilanțul va fi negativ, veți
avea nevoie de mai mulți bani. Vă va arăta când și ce sumă va trebui să împrumutați. Vezi anexa nr. 4
7.8. Indicatorii financiari
Indicatorii financiari care se calculă de către Băncile comerciale la examinarea creditelor sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tabel 7: Indicatorii financiari
Indicatori de lichiditate
Lichiditatea
generală
(curentă)
Lichiditatea
imediată

Active curente
Datorii curente
Mijloace băneşti
Datorii curente

Rata lichidității
rapide
Active curente - Stocuri
Datorii curente

Rata calității
profitului

Indicator al capacității de
rambursare a datoriilor pe
termen scurt.

≥ 1,7

Indicator al lichidității pe
termen scurt.

≥ 1,0

Reprezintă gradului de
colectare a datoriilor
curente in cazul unei crize
majore, presupunând
ca stocurile deținute de
compania creditata nu au
nici o valoare.

≥ 1,2

Fluxul net alo minjloacelor băneşti

≥ 1,0

Profit net
Viteza de rotație
a creanțelor

Vânzări nete
Sold mediu al creanţelor

Durata de
recuperare
a creanțelor

365 zile
Viteza de rotaţie a creanţelor

Indicator al mărimii relative a soldului creanțelor
și al eficienții politicilor de
credit.
Indicator al duratei
medii în care se încasează
creanțele.

Cu cit este mai mare cu
atât întreprinderea se află
într-o situație favorabilă.

Indicatori de profitabilitate
Marja profitului
brut

Profit brut
Vânzări nete

Rentabilitatea
vânzărilor
Viteza de rotație
a activelor

Profit brut

Vânzări nete

CU cit este mai mare cu
atât întreprinderea se află
într-o situație favorabilă.

≥10%

Venit din vânzări

Valoarea medie a activelor
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Se utilizează pentru
determinarea contribuției
fiecărui leu din vânzări la
obținerea profitului net.

Indicator al gradului de utilizare eficientă a resurselor
economice în vederea
realizării vânzărilor.

≥10%

Rentabilitatea
economică

Profit net
Valoarea medie a activelor

Rentabilitatea
capitalului
propriu

Indicator al gradului de
profitabilitate al fiecărui
leu investit în resursele
economice utilizate.

Indicator al gradului
de profitabilitate al
Valoarea medie a capitalului propriu investițiilor proprietarilor.
Profit net

≥15%

≥25%

Indicatori de solvabilitate
Gradul de
solvabilitate

Datorii financiare pe termen lung
Capital propriu

Rata solvabilității
generale

Datorii totale

Indicator al capacității de
rambursare a datoriilor pe
termen scurt.

Cu cit ponderea capitalului pro-priu este mai mare
cu atât întreprinderea se
află într-o poziție avantajoasă financiar.

Indicator al lichidității pe
termen scurt.

Cu cit ponderea activelor
este mai mare cu atât
întreprinderea este într-o
situație avantajoasă
financiar.

Total activ
Rata solvabilității
patrimoniale

Reprezintă gradului de
colectare a datoriilor
curente in cazul unei crize
majore, presupunând
ca stocurile deținute de
compania creditata nu au
nici o valoare.

Capital propriu
Active totale

Solvabilitatea
financiară

Capital propriu

0,35‐0,50

Venituri din vânzări
Rata solvabilității

Credite poe termen mediu şi lung
Capital propriu

Levierul financiar
(gradul de
îndatorare)

Datorii financiare

Credite bancare

Capitaluri proprii

Capitaluri proprii

≤30%

Indicator al mărimii relative a soldului creanțelor
și al eficienții politicilor de
credit.

35%‐50%

Indicator al duratei
medii în care se încasează
creanțele.

≤2,33

Indicatori privind gestiunea eficientă a potențialului tehnic, economic si financiar
Viteza de rotație
a activelor
circulante

Viteza de rotație
a stocurilor

Venituri din vânzări
Active circulante

x1000

Volumul de vânzări
Stocuri

Arata cifra de afaceri la
1000 lei active fixe

Cu cât acest indicator este
mai mare cu atât este mai
bun.

Arata influenta stocurilor
existente asupra mișcării
bilanțiere

o valoare ridicata a
acesteia arata o situație
favorabila pentru agentul
economic.
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Perioada de
recuperare a
creanțelor (zile)

Soldul creanţelor
Venitul din vânzări

Perioada medie
de plată a
furnizorilor

Productivitatea
muncii

x365

Soldul datoriei faţă de furnizori

Venituri din vânzări

x365

Indică ritmul încasării
creanțelor concretizate in
clienți, debitori.

Cu cât mărimea acestui
indicator este mai mica
cu atât creanțele se
încasează mai rapid.

Indică ritmul achitării
datoriilor fata de terți ale
agentului economic.

Valoarea mică a acestui
indicator arata ca societatea își achita obligațiile
mai rapid.
Cu cât coeficientul este
mai mare cu atât întreprinderea are o poziție
mai bună.

Volumul de producţie obţinut
Nr. de angajaţi

Rata de eficiență
a cheltuielilor

Total cheltuieli

Ponderea cheltuielilor în
raport cu veniturile.

Total venituri
Ponderea
salariilor în
cheltuielile de
producție

Total cheltuieli

Ponderea
Cheltuielilor
administrative

Cheltuieli administrative

Cheltuielile la
hectar

Cheltuieli totale

Costul pe
unitatea
pe produs
Productivitatea
pământului

Salarii brute

Venituri din vânzări

Suprafaţa terenului (ha)
Cheltuieli directe + cheltuieli indirecte

Ponderea cheltuielilor
salariale în cheltuieli
totale.
Reprezintă ponderea cheltuielilor administrative din
total cheltuieli.
Reprezintă cheltuielile
suportate la un hectar.

Cu cit e mai mic cu atât
este mai bine pentru
întreprindere.

Reprezintă costul pentru o
unitate de produs.

Cu cit este mai mic cu atât
întreprinderea este într-o
poziție mai avantajoasă
financiar.

Reprezintă cantitatea de
producție obținută la un
ha..

Cu cât este mai mare cu
atât întreprinderea obține
beneficii mai mari.

Volumul de producţie obţinut

Volumul de producţie obţinut

8. Analiza riscurilor

Suprafaţa terenului (ha)

Cu cit coeficientul este
mai mic cu atât întreprinderea se află întru situație
mai bună.

“Cu cât un lucru este mai important, cu atât este mai plin de risc”
(Syrus Publilius)

Într-un plan de afaceri este foarte important să prognozezi și să analizezi riscurile pe care le poate implica afacerea ta.
Atunci când cunoști riscurile, le poți preveni prin elaborarea de strategii de combatere a acestora. Aceste strategii trebuie să includă măsurile de reducere și de evitare a riscurilor.
Riscul reprezintă o incertitudine condiționată de probabilitatea apariției pe parcursul realizării proiectului a unor evenimente nefavorabile. Astfel, pentru a reduce riscul, întreprinzătorul poate întreprinde
următoarele măsuri organizatorice ca:
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Evitarea riscului

Depunerea zilnică a banilor la bancă elimină pierderile cauzate de posibile furturi.

Limitarea riscului

Stabilirea volumului maxim al cheltuielilor, o cotă anumită a produselor ce pot fi comercializate în credit.

Diversificarea riscului

Repartizarea resurselor pe proiecte care nu sunt intercorelate.

Transmiterea riscului

Contracte de păstrare și transportare a încărcăturilor, contracte de vânzare, deservire și
furnizare etc. (când pentru partea ce transmite riscul pierderile sunt mult mai considerabile)

Asigurarea riscului

Transmiterea unor riscuri companiilor de asigurări. (ex. Casco, asigurarea bunurilor
întreprinderii, asigurarea recoltei, a animalelor, asigurarea de accidente, asigurarea
creditelor, asigurarea de la furt, asigurarea de răspundere profesională).

Un model de analiză a riscurilor este prezentat în tabelul de mai jos. În caz că întreprinderea dispune de
polițe de asigurare, faptul dat se menționează în planul de afaceri, iar în Anexă se prezintă copia acestui
document.
Tipul riscului

Măsurile de prevenire / reducere a riscului

Riscul copierii noului produs de către concurenți.

Obținerea brevetului de invenție.

Riscul neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către
furnizori.

Includerea în contract a penalizărilor pentru fiecare
obligație încălcată în mod separat.

Riscul de neachitare la timp a plăților pentru producția
livrată.

Utilizarea modalităților de achitare în avans total sau
parțial.

Riscul legat de accidente de muncă.

Asigurarea angajaților.

Riscuri legate de acțiunile concurenților.

Studierea continuă a concurenților și prevederea
acțiunilor acestora.

9. Analiza swot
Analiza SWOT este instrumentul de referință pentru a derula un proiect, fie el punctual (o investiție)
sau strategic (o afacere). Rezultatul unei analize SWOT este întotdeauna o decizie anume, necesară
pentru atingerea unui obiectiv stabilit, care este întotdeauna eficientă, dacă analiza s-a făcut corect.
Primul pas, înainte de efectuarea unei analize SWOT, constă în stabilirea unui stadiu dorit al unei
situații, sau a unui obiectiv clar care, odată definit, este urmat de identificarea și clasificarea elementelor SWOT în 4 grupe principale:

I

STRENGTHS
Calități sau Puncte forte

III

WEAKNESSES
Slăbiciuni

II

OPPORTUNITIES
Oportunități

IV

THREATS
Amenințări
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Nr.

S
W
O
T

Denumire

Descriere

I.

S

Strengths
Calități sau Puncte forte

Sunt acele atribute care
ajută la atingerea obiectivului.

II.

W

Weaknesses
Slăbiciuni

Atribute ce împiedică atingerea obiectivului

III.

O

Opportunities
Oportunități

IV.

T

Threats
Amenințări

Exemple

Resurse financiare, umane, logistice, infrastructură, politica
managerială, costuri, asigurarea calității, calitatea serviciilor,
capacitate de producție
Condiții economice, schimbări
în legislație, situația pieței,
mișcările competitorilor pe
piață.

Datele colectate în etapa de analiză sunt sintetizate accesibil printr-o
matrice SWOT. Ați depistat deja tendințele externe, v-ați studiat clienții
și concurența și v-ați revăzut capacitățile interne. Acum Alegeți elementele-cheie și grupați-le sub componentele SWOT. Sinteza SWOT
este un exercițiu organizat ce ajută clarificarea oportunităților existente,
impulsionează planul și asigură un mod de măsurare a progresului.
Corecta identificare a acestor atribute și condiționări este esențială pentru o analiză SWOT reușită.
Identificarea parametrilor SWOT se poate realiza eficient prin răspunsuri la patru întrebări fundamentale:
I.
Cum pot utiliza la maximum fiecare Calitate?
II. Cum pot anihila fiecare Slăbiciune?
III. Cum pot exploata fiecare Oportunitate?
IV. Cum mă pot apăra împotriva fiecărei Amenințări?
Câteva sfaturi la elaborarea analizei SWOT:
Înainte de a folosi sinteza ca bază pentru planul strategic, arătați-o persoanelor neutre, care poate să
identifice părțile greșit înțelese sau problematic abordate de Dvs. În prealabil puteți elimina informația
confidențială. Când veți concepe planul strategic, sinteza SWOT vă va oferi mai multe posibilități de
orientare.
Folosiți sinteza SWOT ca să determinați ipotezele de la baza planului strategic. Pentru a fi eficient, ea
trebuie revăzută regulat și adusă în concordanță.

Folosiți sinteza
SWOT ca bază a
strategiei

Revedeți-o la
trei luni

Îmbunătățiți-o ca
să reflecte situația
curentâ

Dacă ați analizat atent ce este important pentru client, puteți fi sigur că planul final va fi „orientat spre
client”.
Câteva erori de evitat:
1. O analiză SWOT nu poate exista “în principiu”, ea trebuie să corespundă unui stadiu dorit, cu rezultate potențiale cert măsurabile.
2. Oportunitățile (externe firmei) sunt deseori confundate cu Calitățile/puncte forte (care sunt interne
firmei). Identificați-le ca atare și păstrați-le separate.
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3. Se confundă elementele analizei SWOT cu strategiile posibile de urmat. Oportunitățile pot fi judecate mai mult drept condiții favorabile, potențiale, în nici un caz ele nu se pot constitui în direcții
strategice de acțiune.

10. Planul de acțiuni (diagrama gantt)
Diagrama Gantt este un instrument de planificare utilizat în managementul de proiectare. Diagrama
Gantt oferă o ilustrare grafica a unui program de activități, care ajuta la planificarea, coordonarea și
monitorizarea unor sarcini specifice dintr-un proiect.
Forma grafica a unui astfel de instrument de planificare consta într-o matrice pe a cărei axa orizontală
este reprezentata perioada de timp pe care se întinde proiectul, împărțită în unități de măsură (spre
exemplu zile, săptămâni sau luni), și pe a cărei axa verticala sunt reprezentate sarcinile din proiect (spre
exemplu, daca proiectul ar consta în crearea unei societăți cu răspundere materială, principalele sarcini
ar putea fi: etc.).
Modelul planului de acțiune este prezentat în anexa nr.2.

3.4. TOP 10 GREȘELI DE EVITAT ÎNTR-UN PLAN DE
AFACERI
1. Proiecțiile financiare supra/sub dimensionate
2. Neargumentarea unei oportunități
3. Neajungerea la publicul țintă.
4. Supraestimarea veniturilor
5. Subaprecierea importanței și managementului lichidităților
6. Nu știi pentru ce faci planul de afaceri
7. Nu poți dovedi existența unei cereri reale
8. Inconsistența planului de afaceri
9. Subestimarea concurenței
10. Graba în prezentarea finală
1. Proiecțiile financiare supra/sub dimensionate
• Punctul cheie al oricărui plan de afaceri îl constituie CIFRELE, respectiv planul de profit și pierdere;
• Cifrele trebuie să fie credibile, consistente și sustenabile;
• Estimarea cifrelor nu este o știință exactă, însă aproximarea lor trebuie să fie plauzibilă și compatibilă
cu celelalte elemente ale construcției afacerii;
• Cifrele trebuie să arate abilitatea și metodele prin care compania poate genera lichiditate, astfel încât
fluxul de numerar să permită atât dezvoltarea afacerii, cât și plata datoriilor existente, fără acumulare
de debite noi;
• Salariile trebuie să aibă în vedere inclusiv plata inițiatorului afacerii. Proiecțiile de profit și pierdere
care omit plata managerului, pentru a demonstra devotamentul acestuia și a reduce artificial costurile,
nu sunt credibile.
Planul de profit și pierdere trebuie conceput în mai multe variante:
• Varianta critică – cele mai mici venituri și cele mai mari costuri;
• Varianta ideală – cele mai mari venituri și cele mai mici costuri;
• În planul de afaceri va fi prezentată o singură variantă, o rezultantă între critic și ideal.
2. Neargumentarea unei oportunități
• Planul de afaceri nu se rezumă la descrierea unei oportunități, ci la modul în care acea oportunitate
poate fi exploatată pentru a furniza ce se cere pe piață.
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• Cel căruia îi prezinți planul trebuie să înțeleagă:
»» publicul țintă;
»» cum poate fi acesta atras;
»» care este produsul livrat.
Cei mai mulți destinatari ai planului de afaceri citesc de obicei sumarul și planul financiar, de aceea
oportunitatea în cauză trebuie argumentată sintetic și analitic cu cifre, nu descriptiv și vag.
Specifică foarte clar:
• Care este oportunitatea?
• Care este produsul care o satisface?
• Care sunt beneficiile, atât pentru companie, cât și pentru clienți?
• Oportunitatea afacerii trebuie prezentată transparent, iar viabilitatea ei trebuie argumentată obiectiv.
• Un investitor nu poate fi convins să investească dacă nu înțelege esența oportunității identificate.
3. Neajungerea la publicul țintă
• Orice oportunitate rămâne una de perspectivă dacă nu poți dovedi că piața poate fi accesată în mod
profitabil;
• Cei mai mulți antreprenori sunt orientați preponderant pe ideea afacerii și pe produs, fără a avea în
vedere atingerea bazei de clienți.
• Planul de afaceri trebuie să includă o analiză comprehensivă a modului prin care compania își propune să ajungă la cât mai mulți clienți, cu un cost cât mai mic.
• Internetul oferă posibilitatea identificării și ajungerii la clienți de nișă, dispersați asimetric.
• Asigură-te că site-ul tău are anumite elemente specifice, care îl diferențiază de celelalte milioane de
site-uri similare.
• A cunoaște clienții și ce cumpără ei este important, dar și mai important este cum să ajungi la ei pe
baze individuale.
4. Supraestimarea veniturilor
• Un element cheie al planului de afaceri ține de mărimea și valoarea oportunității: este vorba de o
mică afacere pe plan local sau de o afacere cu potențial global?
• De obicei antreprenorii sunt optimiști în privința veniturilor și au tendința de a exagera valoarea
oportunității descrise. De regulă, ce apare ca excesiv este rezultatul unei aprecieri subiective. Cu cât
cifrele sunt mai fanteziste, cu atât antreprenorul își pierde credibilitatea și devine prizonierul propriei
imaginații.
Atenție:
• Este mult mai probabil să atingi și să depășești nivelul de costuri decât pe cel de venituri;
• Ca atitudine, costurile sunt privite obiectiv, iar veniturile subiectiv;
• Ca metodă de calcul, trebuie să ai în vedere numărul de clienți pe care intenționezi să-l accesezi și
veniturile acestora;
• Subaprecierea lichidităților
• Antreprenorul aflat la început de drum trebuie să facă diferența între lichiditate și profit și să accepte
ideea că incapacitatea de plată este cea mai mare amenințare a unei afaceri;
• Profitul nu înseamnă totdeauna lichiditate;
• Lichiditatea nu asigură totdeauna profitul;
• Multe afaceri eșuează nu pentru că nu sunt profitabile, ci pentru că fluxul de lichidități nu este utilizat
corespunzător;
• În faza de început a unei afaceri, lichiditatea este maximă, însă ea scade continuu până în punctual
în care încep să vină veniturile operaționale;
• Presiunea asupra lichidității este din ce în ce mai mare pe măsură ce calendarul operațiunilor este
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întârziat (spre ex. Deschiderea cu întârziere a unui restaurant);
• Un plan de afaceri bine structurat trebuie să aibă în vedere pierderi considerabile de lichiditate în
primele luni și trebuie să surprindă clar punctul în care afacerea devine profi tabelă;
• Întotdeauna trebuie lăsat loc pentru cheltuieli neprevăzute;
Este mult mai probabil să apară cheltuieli neprevăzute decât venituri neprevăzute
6. Nu știi pentru ce faci planul de afaceri
Care este scopul principal al planului de afaceri?
• Vrei să obții o finanțare?
• Sau vrei să ai un plan de acțiune care să te organizeze?
• Dacă vrei să obții o finanțare, trebuie analizată clar oportunitatea afacerii:
• A te concentra pe idee și pe produs este doar o parte a procesului;
• Odată ce investitorul „a prins ideea” și „îi place”, va fi interesat de modul în care compania va genera
lichiditate, astfel încât să-și recupereze investiția;
• Trebuie să arăți investitorului:
• De ce să investească în afacerea ta și nu în alta?
• Când își va recupera investiția?
• Care este randamentul investiției?
• Investiția se rezumă strict la bani sau sunt necesare și alte elemente?
7. Nu poți dovedi existența unei cereri reale
• Un punct cheie al planului de afaceri se referă la prognoza vânzărilor, care corespunde unui anumit
nivel al cererii.
• Se folosesc două elemente de prognoză:
»» utilizarea datelor deja existente (fapte) și
»» utilizarea unor aprecieri subiective (judecăți).
• Indiferenți cât de unic este conceptul pe care îl propui, pleacă de la premisa că piața este suficient
de bine definită, astfel încât ai la dispoziție date similare (fapte) pe care să le folosești în prognoza
vânzărilor noului concept (judecăți).
• Scopul prognozei de vânzări este de a evidenția venituri care să fie credibile într-un context mai larg.
• Potențialii investitori nu sunt dispuși să riște dacă nu sunt convinși de existența unei cereri reale a
pieței.
• Trebuie avut în minte că un concept nou nu determina automat o cerere a pieței, astfel încât îți revine
sarcina de a dovedi că noul concept se va vinde efectiv.
• Dacă nu există o cerere verificată a pieței pentru ideea ta, riscurile cresc considerabil și generează
costuri mari atât pentru afacerea în sine, cât și pentru crearea cererii pe piață și conștientizarea beneficiilor.
8. Inconsistența planului de afaceri
• Din punct de vedere al structurii și conținutului, un plan de afaceri trebuie să fie consistent spre a
crea o entitate unitară și solid argumentată.
• Cu cât sunt mai mulți autori ai planului, cu atât riscul neconcordanțelor este mai mare. Aceasta nu
înseamnă că o singură persoană trebuie să redacteze planul și nu exclude consultanța de specialitate,
dimpotrivă.
• Cifrele trebuie să se încadreze în conceptual afacerii și al pieței, dar și în contextul strict al planului
de afaceri, astfel încât să nu existe contradicții între cifre.
9. Subestimarea concurenței
• Întotdeauna există concurență. Dacă nu poți identifica concurența, poate nu ai cercetat suficient de
atent. Chiar dacă nu există competitori momentan, vor apărea mai repede decât crezi.
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• Un competitor care dispune de capital poate specula mai bine decât tine conceptual tău și se va bate
pentru resursele tale.
• Așa cum tu ai găsit un produs de nișă, un competitor va avea propriile concepte de segmentare a
pieței și va apela fără jenă la produse substitute.
• Care sunt amenințările din partea posibililor concurenți și cum va arăta piața în prezența acestora?
• Cât de greu pot intra concurenții pe piață? Sunt bariere semnificative de intrare sau accesul este facil
pentru oricine?
• Odată intrați pe piață, concurenții amenință direct poziția ta sau ești suficient de bine consolidat
încât să le faci față fără pierderi semnificative?
10. Graba în prezentarea finală
• Întotdeauna se vede produsul fi nit și mai puțin munca de concepere;
• Planul de afaceri trebuie redactat și prezentat într-un mod profesional;
• Atenția la detalii este esențială la final, chiar și atunci când timpul te presează;
Sugestii:
• printează pe hârtie de calitate și leagă corespunzător;
• tabelele și graficele trebuie editate și formatate;
• dă planul la corectat unei terțe persoane;
• la cerere se va reflecta și materiale suplimentare;

3.5 REUŞITE ŞI EŞECURI ÎN AFACERI
Un începător trebuie să conștientizeze că nu este primul care inițiază o afacere proprie și că a greși e
omenește. Iată primele și cele mai frecvente greșeli ale începătorilor:
Cercetarea neadecvată
și incorectă a pieței

Nu fă presupuneri cu privire la ceea ce și-ar dori clientul fără a-l întreba mai întâi pe el.

Evaluarea greșită a
concurenților

Evită confruntarea directă cu businessul deja existent.

Lipsa de inovație

Nu te limita la un singur gen de afaceri.

Lipsa de consecvență și
focusare

Stabilește exact ce trebuie să faci și ce nu. Urmează pas cu pas angajamentele asumate.

Presupuneri simpliste

Evită sindromul „ceaiului chinezesc” (este bun la orice oră și oriunde). Alege corect
segmentul de piață.

Proiecte ireale

Înainte de a planifica cheltuielile, trebuie să evaluezi potențialii clienți și termenele de
realizare a primelor vânzări. Stabilește termene cât se poate de reale.

Stabilirea inadecvată a
prețurilor

Stabilește prețuri rezonabile. Ală reacția pieței. Prețurile mici nu înseamnă automat
vânzări mari, ele presupun că trebuie să ai mai multe vânzări. Calitatea bună nu se
potrivește cu prețurile scăzute și calitatea joasă - cu prețurile înalte. Piața va accepta
prețuri înalte cu condiția că produsele tale, în comparație cu cele ale concurenților,
sunt de o calitate mai bună, mai econom, mai durabile, funcționează mai bine,
necesită mai puține investiții în deservire etc.

Capital inițial insuficient

Lansarea afacerii te va costa și va dura mai mult decât era planificat în buget. Include în
buget cheltuieli pentru situații neprevăzute.

Prea multe cheltuieli de
regie

Păstrează capitalul. Formează-ți o viziune globală față de orice cheltuială. Nu confunda
necesitățile cu dorințele.

Lipsa de atenție față de
luxul de numerar

Elaborează cu atenție și minuțiozitate prognoza pentru luxul de numerar. Analizează
prognoza zilnic și actualizeaz-o regulat.
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3.6. SUGESTII PENTRU PREZENTAREA PLANULUI DE
AFACERI
• Este preferabil ca planul de afaceri să fie legat și să aibă copertă
• Începeți totdeauna cu sumarul planului
• Planul trebuie să fie vizibil – fonturile vor avea cel puțin 10 puncte
• Dimensiunea planului în format electronic trebuie să fie rezonabilă – îl veți trimite și pe mail
• Scrieți planul ca și când este destinat unei audiențe externe, chiar dacă pe moment este de uz intern
• Editați planul cu multă atenție și acuratețe – dați-l la corectat obligatoriu unei alte persoane
• Arătați planul unui specialist – un contabil de exemplu – și cereți feed-back
• Refaceți secțiunile care sunt dificil de înțeles
• Evitați elemente de jargon.
• Dacă este cazul, puneți informații detaliate în anexe (cum ar fi date referitoare la cercetarea de piață
sau documente contabile);
• Dacă aveți separat planuri pentru arii specifice ale afacerii, cum ar fi planul de vânzări sau planul de
training de personal, se recomandă ca acestea să nu fie incluse în planul principal, ci doar menționate;
Prezentarea idei precum și planul de afaceri unui investitor este un pas important în etapa de lansare a afacerii și necesită o pregătire temeinică. Când planificați o întâlnire cu un investitor trebuie
să fie foarte clar pentru Dvs. care este scopul. O întâlnire pentru a vă informa sau a explora poate fi
acceptabilă, dar asigurați-vă că investitorul înțelege care este intenția întâlnirii. În cazul în care scopul
întâlnirii este de a solicita fonduri, iar Dvs. nu sunteți pregătit în mod corespunzător aveți șansa să
pierdeți acceptul acestui investitor.
Ce informații trebuie să abordați la o întâlnire:
• Problema legată de tehnologie?
• Cum tehnologia propusă rezolvă problema?
• Piața țintă?
- Dimensiunea pieței
- Client țintă
- Segment de piață
• Care este starea obiectului de proprietate intelectuală (dacă există)? Este tehnologia protejată?
• Care sunt clienții Dvs.? Investitorii se așteaptă că există o concurență în fiecare domeniu de piață;
pretențiile de concurență nu sunt , în general, sa întâlnit cu neîncredere. Care este avantajul competitiv?
• Cum modelul dvs. de afaceri reflectă strategia de vânzări și strategia de stabilire a prețurilor?
• Care este organul executiv al companiei și care sunt rolurile lor? De ce ar trebui cineva să investească
în această echipă?
• Descrierea cheltuielilor și veniturilor planificate pentru o perioadă de cinci ani?
• De ce ar prefera clienții produsul sau serviciul Dvs.?
• Care sunt etapele cheie ale companiei?
• De câți bani aveți nevoie?
• Pe ce perioadă de timp?
• Cum vor fi cheltuite fondurile?
Prezentarea trebui să fie interesantă și captivantă. Spune ca pe o poveste și folosește exemple. Dacă
potențialii clienți sau parteneri au oferit feedback-ul, include exemple.
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Mai jos este prezentată o listă de verificare a conținutului planului de afaceri. Poți folosi
această listă de verificare ca un ghid, pentru a te asigura că ai inclus majoritatea datelor
necesare în planul de afaceri, pentru ca acesta să fie suficient de explicit și detaliat:
• Sumarul executiv;
• Profilul afacerii (introducere);
• Analiza pieței și a sectorului de activitate (identificarea
oportunităților);
• Identificarea produsului/serviciului;
• Identificarea pieței ținte;
• Cercetarea de marketing;
• Analiza concurențială;
• Strategia de marketing (tactici și instrumente);
• Strategia de promovare;
• Strategia de stabilire a prețurilor;
• Strategia de distribuție sau amplasare;
• Planul operațional (cerințe privind resursele);
• Furnizorii;
• Planurile de producere/cerințele operaționale;
• Reglementările operaționale;
• Resursele umane;
• Informațiile financiare;
• Costurile de lansare;
• Bilanțul contabil;
• Prognoza fluxului de numerar;
• Analiza riscurilor;
• Planurile pe viitor;
• Anexele.
Pentru a exemplifica practic recomandările indicate în acest capitol, adițional listei de mai sus îți propunem un model de Plan de
Afaceri anexat în Anexa 6.

3.7. CUM SĂ PREGĂTEȘTI O PREZENTARE POWERPOINT PENTRU INVESTITOR ȘI CLIENŢI
Prezentarea și vorbitul în public sunt importante. Tom Peters, un reputat orator, spunea: „Calitățile de
bun orator sunt rezultatul unei munci asidue și ale unui studiu obsesiv”. O prezentare care să-și atingă
scopul este rezultatul a trei elemente concurente:
1. discursul,
2. modul de transmitere și
3. materialele ajutătoare folosite de vorbitor.
În cele ce urmează, se prezentă o listă cu 10 idei esențiale pentru organizarea și pregătirea unei prezentări
pe care o veți susține în fața unui auditoriu.
1. Începeți cu finalul în minte;
Chiar înainte de a deschide PowerPoint-ul, așezați-vă și gândiți-vă la momentul susținerii prezentării.
Care este scopul acesteia? De ce trebuie să le vorbiți? Ce așteaptă audiența de la dumneavoastră? După
părerea dumneavoastră, care sunt cele mai importante părți ale discursului, pe care ați vrea ca audiența
să le rețină din, să spunem, o prezentare de 50 de minute? Rețineți, chiar dacă ați fost însărcinat cu
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simpla transmitere a unor informații, foarte rar audiența se va mulțumi numai cu acest lucru. Pentru că
publicul poate să stea acasă și să citească manualul, articolul sau să vizualizeze prezentarea dacă transferul de informație este singurul scop al întâlnirii sau al prezentării.
2. Cunoașteți componența publicului cât mai bine posibil;
Înainte de a începe să structurați conținutul prezentării, trebuie să vă puneți o serie de întrebări fundamentale în încercarea de a crea prezentarea adecvată pentru publicul respectiv. Cel puțin, trebuie să
răspundeți la următoarele întrebări:
• Cine formează audiența? Care este experiența persoanelor respective? Care este nivelul de expertiză
asupra subiectului pe care îl veți trata?
• Care este scopul evenimentului? Pentru a prezenta un model? Persoanele din audiență urmăresc
obținerea de informații din practică? Vor mai multe concepte și teorie decât sfaturi practice?
• De ce ați fost însărcinat să țineți acest discurs? Care sunt așteptările publicului vis-à-vis de
dumneavoastră?
• În ce loc se va organiza prezentarea? Aflați tot ce puteți despre sală și logistica aflată acolo.
• Când va avea loc? Aveți suficient timp să vă pregătiți? În ce moment al zilei? Dacă mai sunt și alți
vorbitori, care este ordinea (că tot a venit vorba, oferiți-vă întotdeauna să fiți primul sau ultimul). În
care zi a săptămânii? Toate aceste informații contează.
3. Conținut, conținut, conținut
Indiferent cât de extraordinar este modul de prezentare, sau cât de profesionist și frumos realizate sunt
mijloacele ajutătoare, dacă prezentarea nu este bazată pe un conținut solid, nu veți reuși. Să nu înțelegeți
greșit, nu numai conținutul solid vă va asigura reușita. Conținutul solid este o condiție necesară, însă nu
și suficientă. Dar prezentarea trebuie să se bazeze întotdeauna pe un conținut solid (adecvat publicului)
pe care, ulterior, veți construi o poveste de succes prin intermediul căreia veți interacționa cu auditoriul.
Atenție însă: chiar dacă încercați să scoateți în evidență importanța conținutului, vă rog să vă feriți
audiența de „datele reziduale (prea multă informație).
Uneori pare că vorbitorul vrea să-și arate nivelul înalt de cunoștințe pe care le deține, sau, mai probabil,
se teme că dacă nu spune „întreaga poveste”, dând foarte multe date, publicul nu va înțelege mesajul său.
Atenție să nu cădeți în această capcană și să credeți că, pentru ca publicul să înțeleagă ceva, trebuie să
le spuneți totul. Ceea ce ne aduce la ideea simplității.
Țineți-vă de regula 10/20/30 – 10 slide, 20 min., 30 font (dimensiunea textului).
4. Păstrați simplitatea
Simplu nu înseamnă prost (slab). De fapt, ideea că noțiunea de simplificare este prostească este, ei bine,
prost gândită. Simplitatea poate fi greu de obținut pentru prezentator, dar va fi apreciată de public. Simplitatea necesită mai multă muncă și planificare din partea dumneavoastră pentru că trebuie să alegeți
ce să includeți și ce să lăsați în afara prezentării. Care este esența mesajului dumneavoastră? Aceasta este
ultima întrebare la care trebuie să răspundeți în timpul pregătirii prezentării.
Iată un exercițiu simplu:
Dacă auditoriul și-ar putea reaminti numai trei lucruri din prezentarea dumneavoastră, care v-ați dori
să fie acestea?
5. Schițați ideile principale ale conținutului
Vă sugerez să începeți planificarea în „modul analog”. Adică, înainte să se plaseze pe slide PowerPoint,
prezentatorii experimentați își schițează ideile și materializează obiectivele folosind creion și hârtie.
Deși, probabil, veți folosi tehnologia digitală pentru a vă prezenta discursul, acțiunea de a vorbi și de
a interacționa cu auditoriul – de a convinge, vinde sau informa – este, în mare parte, un mod analog.
Este bine să folosiți o coală albă și un pix (sau o tablă albă de scris dacă este destul spațiu) pentru a crea
un fel de scenariu. Acest „mod analog” stimulează creativitatea. Nu există nici un software care să vă
stea în cale și puteți urmări foarte ușor firul logic al expunerii. Desenați imagini pe care ați putea să le
folosiți pentru a susține un anumit punct de vedere, să spunem, o diagramă aici, o imagine acolo, poate
un grafic care să arate evoluția în timp în această secție și așa mai departe.
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Probabil vă gândiți că este o pierdere de timp: de ce să nu sar direct la PowerPoint și să-mi creez o imagine despre ce vreau să fac direct acolo, pentru a nu munci de două ori? Ei bine, adevărul este că dacă
ați încerca să creați un scenariu în PowerPoint, v-ar lua mai mult timp, căci ar trebui să treceți de la
vizualizarea normală la vizualizarea pentru aranjarea slide-urilor, pentru a avea o imagine de ansamblu.
„Modul analog” (hârtie sau tablă de scris) folosit pentru a vă schița ideile și a crea un scenariu ajută
în întărirea și simplificarea mesajului din capul dumneavoastră. Ceea ce face ca ulterior să se reducă
în mod simțitor timpul petrecut pentru transpunerea ideilor în PowerPoint. Veți observa că, de cele
mai multe ori, nici nu trebuie să vă mai uitați la tabla de scris sau coala de hârtie, pentru că în procesul
analog ați creat o imagine clară asupra firului logic pe care trebuie să-l urmăriți.
6. Păstrați o structură clară a prezentării
Structura prezentării reprezintă elementul cheie al acesteia. Fără o structură clară, stilul, limbajul excelente, suportul vizual adecvat, toate sunt fără rost.
Vizualizați logica conținutului și firul logic al prezentării. Dacă ideile nu sunt clare de la început, va fi
imposibil să realizați o structură adecvată mai târziu, când veți adăuga imagini și informație. Publicul
trebuie să înțeleagă către ce vă îndreptați. Și nu este de ajuns să aveți un slide cu „planul general” sau
„cuprinsul” la început care să prezinte organizarea expunerii. Dacă nu aveți o structură logică solidă,
atunci un slide cu planul general nu va fi de niciun folos. De fapt, ascultătorii ar putea deveni iritați pe
parcursul expunerii, din moment ce la început le-ați promis o organizare a conținutului, dar ulterior ați
eșuat în păstrarea acestei promisiuni printr-o prezentare fără logică și căreia îi lipsesc punctele cheie.
7. Și ce dacă?
Pe întreg parcursul activității de pregătire a prezentării, agresați-vă întrebarea: „și ce dacă?” sau „cu
asta vrei să spui că .... ?”. Atunci când construiți conținutul prezentării, întotdeauna puneți-vă în locul
publicului și întrebați „și ce dacă?”. Adresați-vă întrebările incomode pe tot parcursul procesului de
planificare. Spre exemplu, aveți logică în ceea ce spuneți? Poate că este bine ceea ce prezentați, dar
este important pentru subiect sau ajută povestea într-un mod hotărâtor ... sau este inutilă menționarea
acelor aspecte? Cu siguranță că v-ați aflat în situația de a asista la o prezentare și v-ați întrebat despre
ce vorbește, dacă ceea ce spune cel din față este relevant pentru cineva sau susține propriul punct de
vedere. „Și ce dacă?”, v-ați spus, probabil, în sinea dumneavoastră. „Și ce dacă?” – nu uitați să vă adresați
această întrebare simplă, dar deosebit de importantă. Dacă nu puteți răspunde acestei întrebări, atunci
scoateți acea porțiune la care faceți referire din prezentarea dumneavoastră.
8. Puteți trece „proba ascensorului”?
Verificați claritatea mesajului folosind proba ascensorului. Această probă vă forțează să vă „vindeți”
mesajul în 30-45 de secunde. Imaginați-vă situația care urmează: Doriți să prezentați o idee nouă unui
investitor. Aceasta va fi o oportunitate extrem de importantă pentru dumneavoastră, dacă veți reuși să
obțineți acceptul investitorului. Când ajungeți în anticamera biroului investitorului, acesta tocmai iese
în grabă cu haina într-o mână și servieta în cealaltă și vă spune grăbit: „... îmi pare rău, a intervenit ceva,
trebuie să plec, fă-mi un rezumat în timp ce coborâm”. Imaginați-vă un astfel de scenariu. Ați putea
să vă „vindeți” ideea în ascensor și, în cazurile fericite, în continuare în timpul unei scurte plimbări
către parcare? Desigur, este puțin probabil să se întâmple așa, dar nu imposibil. Ce este foarte posibil,
însă, s-ar putea să fiți rugat, fără o atenționare prealabilă, să scurtați prezentarea de la, să zicem, 20 de
minute, la 10 minute (sau de la o oră la 30 de minute); ați putea să faceți asta? Într-adevăr, s-ar putea
să nu fiți niciodată pus în această situație, dar exersând variantele posibile pe care le-ați utiliza în astfel
de situații vă forțează să scoateți în evidență mesajul și să obțineți un conținut clar pentru prezentare.
9. Arta de a povesti
Prezentările bune includ și povestiri. Cei mai buni prezentatori își ilustrează discursul cu povestiri, cel
mai adesea personale. Cel mai simplu mod de a explica idei complicate este cu ajutorul exemplelor sau
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spunând o povestire care întărește acel punct de vedere. Povestirile sunt ușor de reținut pentru cei din
audiență. Dacă doriți ca ascultătorii să rețină conținutul discursului dumneavoastră, atunci găsiți o modalitate să-l faceți relevant și memorabil pentru ei. Ar trebui să găsiți exemple sau povestioare potrivite, scurte și interesante pentru a vă susține punctele cheie ale discursului. În plus, este folositor să vă
gândiți la cele 30 de minute ale prezentării dumneavoastră ca la o oportunitate de a „spune o poveste”.
Poveștile bune au începuturi interesante și clare, conținuturi atrăgătoare și o concluzie clară și logică.
Am văzut prezentări destul de bune (dar nu foarte bune, totuși) care aveau un mod de transmitere și
o grafică mediocre, dar erau destul de eficiente pentru că vorbitorul folosea povestiri relevante într-un
mod clar și concis, pentru a-și susține punctul de vedere. O avalanșă de cuvinte și idei fără suport practic nu este suficientă; audiența are nevoie să audă (și să vadă) ideile dumneavoastră ilustrate.
10. Încrederea în sine – cum să o dobândiți
Cu cât cunoașteți mai bine materialul pe care trebuie să-l prezentați, cu atât veți fi mai puțin emoționat.
Dacă ați acordat timpul necesar construirii firului logic al prezentării, ați realizat într-un mod adecvat
și profesionist materialele care să vă susțină punctul de vedere, atunci chiar nu aveți prea multe lucruri
care să vă facă să fiți emoționat. Și dacă ați mers și mai departe și chiar ați repetat de mai multe ori cu
un computer și un proiector, emoția se va topi pe nesimțite. Ne temem de ceea ce nu cunoaștem. Dacă
am ajuns să cunoaștem bine materialul și repetăm firul logic, știm ce slide urmează și am anticipat
posibilele întrebări, atunci am eliminat deja în mare parte (dar nu în totalitate) necunoscutul. Când elimini necunoscutul și reduci frica și emotivitatea, atunci încrederea în sine va lua locul, în mod natural,
anxietății.
O structura de prezentare pentru Investitori
Denumirea

Denumirea companiei; Denumirea
prezentării, Numele, prenumele și funcția
Dvs, anul, locul și logo al companiei.

Prezentarea companiei

Descrieți cu ce se ocupă compania sau cu
ce urmează să se ocupe, poze la produsul
Dvs. etc.

Scopul este de a transmite clar cine sunteți
și de a reda o imagine bună despre compania Dvs.

Problema

Descrieți problema cu care se confruntă
consumatorul. Faceți referință la studiile
executate pentru a determina problemele.

Scopul este de a asigura investitorul că
probleme sunt actuale și importante
pentru consumator și ca pentru aceste
probleme aveți soluții.

Soluții

Descrieți soluția pe care o propuneți în
eliminarea problemelor.

Scopul principal este de a asigura investitorul că produsul DVS răspunde necesităților
consumatorului.

Modelul de afaceri pe
care îl propuneți

Descrieți cum veți face afacerea. Cine
plătește și cum veți distribui produsul Dvs..
Spuneți care va fi profitul anual. De regulă
daca spuneți că aveți un model de afaceri
unical în Republica Moldova, investitorul se va speria chiar dacă e un model
revoluționar. Descreți modelul de afaceri
comparând cu alte modele existente de
succes. Dacă aveți contracte de livrare a
produselor, enumerați-le.

Scopul Dvs. este de a asigura investitorul că
modelul de afaceri pe care îl propuneți este
eficient și va genera profituri.

Secretul succesului

Explicați modul în care aveți de gând să
ajungeți la cumpărător, descrie strategia de
management.

Convingeți investitorul că strategia ta de
piață este suficient de gândit, eficientă și
nu va duce la faliment.

Marketing și vânzări

Explicați modul în care aveți de gând să
ajungeți la cumpărător, descrie strategia de
management.

Convingeți investitorul că strategia ta de
piață este suficient de gândit, eficientă și
nu va duce la faliment.
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Concurența

Expuneți o imagine de ansamblu a mediului
concurențial. Mai bine să lăsați-l să fie prea
detaliate decât insuficient.

Convingeți investitorul ca știți concurenții
Dvs. capacitatea lor și ca vei face față
concurenței.

Managementul

Descrie jucătorii-cheie din echipa Dvs. de
management. Trebuie să corespundă studiilor necesare, experiență etc. sau descrieți
persoanele cu care colaborați în dezvoltarea
afacerii.

Scopul Dvs. este să convingeți investitorul
că aveți o echipă eficientă care vă va ajuta
sa aveți un succes de amploare în afacere.

Prognoza financiară și
indicatorii financiari
cheie

Prezentați prognoza financiară pe următorii
5 ani. Prezentați indicatorii financiari cum
ar fi rentabilitatea economica, termenul de
răscumpărare a investiției etc.

Scopul Dvs. este să convingeți investitorul
că afacerea Dvs. este profitabilă.

Forma de colaborare

Descrieți forma de colaborare pe care
intenționați să o aveți cu investitorul.

Scopul Dvs. este de a convinge investitorul
că forma de colaborare pe care o propuneți
este una rațională și avantajoasă pentru
ambele părți.

Planul de acțiuni

Descrieți situația actuală la care vă aflați.
Planul de acțiuni cheie care urmează de
făcut necesarul de surse financiare.

Trebuie să demonstrați că știți care este
situația actuală, ce trebuie să faceți ca să
ajungeți la scopul urmărit.

Denumirea

Denumirea companiei, numele, prenumele
Dvs, funcția, datele de contact.

O structura de prezentare pentru clienții Dvs.
Denumirea

Denumirea companiei; Denumirea
prezentării, Numele, prenumele și funcția
Dvs, anul, locul și logo al companiei.

Prezentarea companiei

Descrieți cu ce se ocupă compania sau cu
ce urmează să se ocupe, poze la produsul
Dvs. etc.

Scopul este de a transmite clar cine sunteți
și de a reda o imagine bună despre compania Dvs.

Problema

Descrieți problema cu care se confruntă
consumatorul. Faceți referință la studiile
executate pentru a determina problemele.

Scopul este de a asigura clientul că DVS.
aveți soluție pentru problemele lui.

Soluții

Descrieți soluția pe care o propuneți în
eliminarea problemelor.

Scopul principal este de a asigura clientul
că produsul DVS răspunde acestor probleme.

Modul de vânzare

Descrieți rețeaua de distribuție a produselor Scopul Dvs. este de a vă convinge că
Dvs.
clientul a înțeles ce vindeți și pentru ce are
nevoie să cumpere acest produs.

Tehnologia

Descrieți tehnologia de producere a produsului Dvs. punând accent pe calitatea lui.

Scopul este de a convinge clientul că produsul Dvs. are o calitate superioară.

Demonstrarea produsului

Daca este posibil de arătat prototipul produsului.

Convingeți clientul ca produsul Dvs. este
ceea de ce el are nevoie.

Concurența

Expuneți o imagine de ansamblu a mediului
concurențial. Mai bine să lăsați-l să fie prea
detaliate decât insuficient.

Convingeți clientul ca știți concurenții
Dvs. capacitatea lor și ca avantaje față de
concurenței (punând accentul pe calitate).

Managementul

Descrie jucătorii-cheie din echipa Dvs. de
management. Trebuie să corespundă studiilor necesare, experiență etc. sau descrieți
persoanele cu care colaborați în dezvoltarea
afacerii.

Scopul Dvs. este să convingeți clientul că
aveți o echipă eficientă care vă va ajuta sa
obțineți scopul propus.

Denumirea

Denumirea companiei, numele, prenumele
Dvs, funcția, datele de contact.
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CAPITOLUL 4. FINANȚAREA AFACERII
4.1. INVESTIȚII PROPRII
Succesul activității unei întreprinderi, în mare parte, este determinat de asigurarea financiară a acesteia.
Prin decizia de “a finanța o afacere” are loc alegerea între resursele proprii și resursele împrumutate sau
atrase de finanțare. Mecanismul de finanțării implică următoarele acțiuni:
1. Determinarea necesarului de finanțare;
2. Stabilirea structurii corespunzătoare a capitalului;
3. Evaluarea costului resurselor de finanțare pe termen mediu și lung.
Esențial este ca investitorul să poată mobiliza resursele necesare din finanțare internă sau din finanțare
externă. Astfel, problema atragerii resurselor de capital trebuie analizată sub două aspecte interdependente: după sursele și metodele de finanțare.
Finanțarea din surse proprii se bazează pe următoarele resurse financiare:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Resursele financiare create la fondarea companiei (capitalul statutar);
Resursele financiare generate din profitul net al companiei;
Resursele obținute din majorarea fondului statutar al companiei;
Rezerve formate în urma repartizării profitului;
Sume din vânzarea și cesiunea unor imobilizări;
Surse financiare obținute din activitatea operațională a întreprinderii
Altele.

Pentru întreprinderile deja existente finanțarea din sursele proprii poate fi create din rezerve. Rezervele
se creează din profitul rămas la dispoziția întreprinderii, adică din profitul net după plata dividendelor
către acționari. Sunt mai multe feluri de rezerve:
• rezerve prevăzute de legislație;
• rezerve prevăzute de statut;
• alte rezerve.
Avantajele surselor proprii de finanțare a investițiilor constau în următoarele:
8. Conferă un grad mai mare de independentă și control asupra întreprinderii, deoarece acțiunile
întreprinse nu se cer a fi justificate cuiva;
9. Reprezintă un mijloc sigur de acoperire a necesităților financiare ale întreprinderii;
10. Menține independentă și autonomia financiară, deoarece nu creează obligații suplimentare
(dobânzi, garanții);
11. Fondurile investite nu necesită a fi rambursate.
Dezavantajele surselor proprii de finanțare a investițiilor constau în următoarele:
1. Volumul limitat al resurselor financiare;
2. Restrângerea capacității întreprinzătorului de a dezvolta afacerea;
3. Posibilitatea de a pierde anumite oportunități de finanțare datorită indisponibilității de resurse
financiare la momentul potrivit;
4. Acceptarea de către investitor a unui nivel sporit de risc personal etc.
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4.2. ACCESAREA UNUI CREDIT BANCAR
Creditul sau împrumutul reprezintă o sursă importantă de
finanțare a micului business. În Republica Moldova, de regulă,
împrumutul poate fi obținut de la băncile comerciale, societățile
de finanțare a afacerilor, fundații, ONG-uri etc.
Procesul acordării creditului diferă de la o bancă la alta în
dependență de tipul și scopul creditului.
De obicei, procedura este următoarea:

„Utilitatea banilor derivă din
priorităţile pe care ţi le oferă
atunci cînd dispui de ei şi dacă
doreşti să cu-noşti cu adevărat
preţul banilor, fă un împrumut”
Benjamin Franklin

Pregătirea și realizarea primei întâlniri cu creditorul.
Sfaturi utile:
✓✓ explică esența proiectului, nu pune accentul pe garantarea creditului;
✓✓ arată că ești pregătit, ai potențial de a realiza proiectul și experiența necesară;
✓✓ fii documentat, trebuie să ai documentele financiare și contractele încheiate cu partenerii de afaceri;
✓✓ trebuie să ai explicația orală și în scris a proiectului;
✓✓ pregătește planul de afaceri după modelul solicitat de fiecare bancă în parte;
✓✓ se recomandă elaborarea de sine stătătoare a planului de afaceri, pentru că după prima întâlnire cu
creditorul va fi necesară modificarea acestuia.
Prezentarea cererii de creditare de către întreprinderea micului business, în care se menționează:
• mărimea creditului;
• termenul de folosire;
• scopurile de utilizare;
• garanțiile oferite.
Se mai prezintă:
• planul de afaceri,
• autorizații, licențe,
• bilanțul întreprinderii,
• darea de seamă privind rezultatele financiare,
• contracte de vânzare-cumpărare,
• documente care confirmă asigurarea angajamentelor de rambursare a creditului,
• alte documente după necesitate.
Solicitantul care nu este clientul băncii va prezenta și certificatul de înregistrare a întreprinderii, Extrasul din registrul de stat, statutul.
La ce să atrag atenție înainte de a depune cererea de creditare?
a) Rata dobânzii inclusă în contractul de credit poate fi:
✓✓ Fixă – este aceeași pe durata valabilității contractului;
✓✓ Flotantă – poate fi modificată de creditor;
✓✓ Anuală, lunară, săptămânală, zilnică;
✓✓ Nominativă – ex. 5% la dobânda lunară;
✓✓ Unică – calculată de la suma creditului din contract pe tot termenul acestuia, indiferent de schema
de întoarcere a creditului;
✓✓ Efectivă – rata anuală a dobânzii calculată în baza dobânzii și a tuturor comisioanelor efectuate;
✓✓ Efectivă real = rata efectivă a dobânzii, minus rata inflației;
Rata dobânzii poate fi calculată automat pe majoritatea site-urilor băncilor din Moldova. Calcularea
dobânzii lunare se face după formula:
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Soldul creditar x rata anuală a dobânzilor x nr. de zile în lună
365

Rata dobânzii =

Soldul creditare = suma creditului la finele lunii precedente
b) Durata utilizării creditului (Codul Civil al Republicii Moldova, art. 263)
c) Periodicitatea achitării dobânzii (Codul Civil al Republicii Moldova art. 869 și art. 1237)
După prezentarea tuturor documentelor, cererea se analizează de consiliul de creditare al băncii.
Creditorul evaluează neformal debitorul potențial după metoda celor 5 C:
1. Caracterul – abilitatea echipei manageriale, încrederea creditorului;
2. Capacitatea – realismul proiectului (fezabilitatea), capacitatea rambursării la scadență;
3. Capitalul - volum rezonabil investit personal de debitor pe lingă credit;
4. Condițiile – calitatea marketingului debitorului, cererea și oferta de pe piață;
5. Colateralul (garanțiile) – decizia dacă creditul trebuie garantat și cu ce.
Una din metodele formale de evaluare a debitorului potențial este cea din tabelul de mai jos.
-

vila proprietate
apartament proprietate
chirie fond locativ
casă individuală de locuit

1

Lichiditatea
gajului, zona
teritorialadministrativă

2

Durata
- 0 la 6 luni
rezidenței la
- 7 luni la 1 an
aceeași adresă - 1 an la 3 ani
- 3 ani la 5 ani
- mai mult de 5 ani
Profesia
practicată

ͳͳ cadru cu pregătire superioară
ͳͳ cadru cu pregătire medie
ͳͳ comerciant
ͳͳ lucrător specializat
ͳͳ pensionar
ͳͳ muncitor
ͳͳ sfera de activitate: bugetară/privată
ͳͳ tipul contractului de muncă
ͳͳ dimensiunile angajatorului (companie
mare/mică)

Vechimea la
ultimul loc de
muncă

- mai puțin de 1 an
- 1 la 2 ani
- 2 la 5 ani
- 5 la 8 ani
- mai mult de 8 ani

Istoria
creditară

- niciuna
- cont la vedere sau economii
- credite angajate
BIC (Biroul Istoriilor de Credit S.R.L.)
colectează de la toate băncile comerciale
informații despre debitori
(persoane fizice/juridice) și informații privind
starea
creditului și le transmite BNM. Pentru ca
banca să
obțină informație de la BIC, are nevoie de
acordul
tău în scris. Dacă refuzi să dai acordul, riști
să nu
primești credit în genere.

3

4

5
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Starea civilă

- celibatar (ă)
- căsătorit(ă)
- divorțat(ă)
- văduv(ă)

Numărul
persoanelor în
întreținere

- 0 persoane
- 1 persoană
- 2 persoane
- 3 sau mai multe persoane

Venitul net
lunar (lei)

- 200-500
- 501-1000
- 1001-1500
- 1501-2000
- 2001-3000
- peste 3000

Garanții

de la
rang
la o
agreată
-

6

7

8

9

10

TOTAL
PUNCTAJ

Până la 7
inclusiv

11

CATEGORII
SOLICITANȚI

E

garanții bancare irevocabile primite
băncile autohtone și străine de prim
depozitul bancar
asigurarea creditelor și a dobânzilor
societate de asigurare-reasigurare
ipotecă
gajul cu deposedare
gajul fără deposedare
cesiunea de creanță
fidejusiunea (cauțiunea)
gajul general
8-13
D

14-25
C

26-30
B

Peste 30
A

Notă: Dacă solicitanții obțin sub 14 puncte în urma aplicării criteriilor de apreciere (scoring), ei nu pot
fi admiși la creditare.
Băncile comerciale au o politică de creditare internă (care se modifică și se completează anual) și este
elaborată în conformitate cu politica de creditare stabilită de BNM, dar într-un mod mai specificat. De
exemplu, automat NU se acordă credit solicitanților care:
• trăiesc la chirie;
• solicită credit în altă unitate teritorial-administrativă;
• are vechimea la ultimul loc de muncă < 1an;
• are un venit net < 1000 lei;
• vârsta <21 ani și > ca vârsta de pensionare conform legislației în vigoare;
4. Dacă solicitantul răspunde tuturor cerințelor băncii, atunci se încheie Contractul de creditare sau de
împrumut.
Care sunt tipurile de credite?
Băncile de obicei clasifică creditele în următoarele categorii:
Standard
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✓✓ achitare la termen
✓✓ respectarea tuturor condițiilor de credit.

Supravegheat

✓✓ probleme legate de rambursarea la scadență a ratelor din credit și a dobânzii
✓✓ micșorarea probabilității rambursării creditului, dacă nu sunt luate măsuri privind soluționarea problemelor.

Sub-standard

✓✓ imposibilitatea recuperării integrale a creditului
✓✓ probabilitatea că banca va suporta pierderi, dacă nu vor fi înlăturate neajunsurile
✓✓ Pierderile pot fi provocate de:
✓✓ situația financiară a debitorului este nefavorabilă sau se înrăutățește.
✓✓ asigurarea creditului este insuficientă sau se înrăutățește.
✓✓ alți factori nefavorabili ce duc la imposibilitatea rambursării creditului în conformitate cu condițiile existente de rambursare.

Dubios

✓✓ rambursarea sau lichidarea creditului pe baza condițiilor, valorilor și garanțiilor
existente este incertă.
✓✓ probabilitatea pierderilor este extrem de mare, dar există anumiți factori care
pot contribui la ameliorarea situației de rambursare.

Compromis

✓✓ credite ce nu pot fi restituite băncii, ceea ce face ca înregistrarea lor în continuare ca active bancare să nu fie garantată.

Credite/împrumuturi
Persoane fizice

Pentru desfășurarea activității economice legale, inclusiv pe bază de
patentă.

Persoane juridice

Pentru desfășurarea activității economice legale.

Pe termen scurt

Până la 1 an.

Pe termen mediu

1-5 ani.

Activități în agricultură

Recoltă, șeptel, pescuit, silvicultură.

Activități în industrie/
comerț

Comercializare angro sau cu amănuntul, prestarea serviciilor.

Activități în industria
Energetică

Electricitate, benzină, cărbune, alt combustibil etc.

Activități în construcții,
procurări imobil

Achiziționare, construcție, reconstrucție

Debitor

Durata

Domeniul de
activitate

Mod de
asigurare a
creditului

Pentru consum

Cheltuieli de gospodărie, de familie, personale.

Gaj

Drept real în al cărui temei creditorul (creditorul gajist) poate pretinde
satisfacerea creanțelor sale cu preferință față de ceilalți creditori, inclusiv statul, din valoarea bunurilor depuse în gaj în cazul în care debitorul
(debitorul gajist) nu execută obligația garantată prin gaj. Codul civil, art.
454

Fidejusiune

Prin contract de fidejusiune, o parte (fidejusor) se obligă față de
cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parțial, gratuit sau
oneros obligația debitorului. Codul civil, art. 1146

Garanție bancară

Angajament scris, asumat de o bancă sau de o altă instituție financiară
(garant), la cererea unei alte persoane (ordonator), de a plăti creditorului ordonatorului (beneficiarului) o sumă de bani în baza cererii scrise a
beneficiarului. Codul civil, art. 1246

Poliță de asigurare

Certificat prin care compania de asigurare se obligă să plătească creditorului prima de asigurare în contul creditului la producerea riscului
asigurat. Codul civil, art. 1308-1309
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Mod de
acordare și
rambursare

Credit ordinar

Se acordă integral. Se rambursează conform graficului de rambursare.
Dacă se achită integral anticipat, creditul se consideră achitat complet
în acea zi.

Linie de credit

Se acordă în rate. Se rambursează conform înțelegerii părților, în rate,
sau conform graficului de rambursare. Dacă se achită integral anticipat,
creditul se consideră achitat complet în acea zi.

Revolving

Asemănătoare cu linia de credit. Avantajul creditului revolving constă
în posibilitatea oferită debitorului pe parcursul întregii perioade de
validitate a contractului de credit de a întoarce o parte sau integral
suma creditului și de a o lua iar parțial sau integral, ori de câte ori este
necesar.

Overdraft

Credit pe termen scurt, până la o lună, destinat pentru executarea
unei plăți curente. Se oferă mai mult clienților disciplinați și cu istorie
pozitivă privind utilizarea serviciilor bancare.

Factoring

Prin contract de factoring, o parte, care este furnizorul de bunuri și
servicii (aderent), se obligă să cedeze celeilalte părți, care este o întreprindere de factoring (factor), creanțele apărute sau care vor apărea în
viitor din contracte de vânzări de bunuri, prestări de servicii și efectuare
de lucrări către terți, iar factorul își asumă cel puțin 2 din următoarele
obligații:
a) finanțarea aderentului, inclusiv prin împrumuturi și plăti în avans;
b) ținerea contabilității creanțelor;
c) asigurarea efectuării procedurilor de somare și de încasare a
creanțelor;
d) asumarea riscului insolvabilității debitorului pentru creanțele
preluate (delcredere). Codul civil, art. 1290

Pe piața financiară există și organizațiile de microfinanțare și asociații de economii și împrumut care
pot să ofere credite pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în Republica Moldova.

4.3. GARANTAREA CREDITELOR
IMM-urile din Republica Moldova, deși îndeplinesc un rol esențial în dezvoltarea social-economică,
se confruntă cu problema accesului la finanțe, atât pe termen lung – pentru investiții, cât și pe termen
scurt – pentru capital circulant.
Marea majoritate a schemelor de finanțare nu răspund, astăzi, nevoilor IMM-urilor, accesul la credite/
împrumuturi pentru micii antreprenori continuând a fi destul de limitat, ceea ce impune re-considerarea instrumentelor financiare.
Schemele de garantare sunt extrem de importante pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al întreprinderilor, creând premise pentru dezvoltarea competitivității acestora, creșterea eficienței activității
lor, majorării numărului de produse etc.
Fondul de Stat de Garantare a Creditelor (FGC), administrat de ODIMM, are drept scop facilitarea accesului la finanțare a întreprinderilor care doresc să inițieze sau dezvolte propria afacere, să creeze noi
locuri de muncă, să promoveze inovațiile.
Garanția ODIMM este un produs financiar, destinat întreprinderilor mici, care au capacitate de a rambursa creditul solicitat de la bancă, dar nu dețin suficient gaj. Astfel, ODIMM asigură parțial angaja100

mentele agentului economic față de instituția financiară parteneră.
Produsele de garantare ale ODIMM:
1. Pentru întreprinderile active:
• Garanția reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 1 mil. lei;
• Perioada de garantare este de până la 5 ani;
• Comisionul - 2% anual de la suma garanției acordate.
• Pentru întreprinderile nou-create:
• Garanția reprezintă până la 70% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 500 mii lei;
• Perioada de garantare este de până la 5 ani;
• Comisionul – 1,5% anual de la suma garanției acordate.
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pentru tinerii antreprenori:
Garanția reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 150 mii lei;
Perioada de garantare este de până la 5 ani;
Comisionul – 1,5% anual de la suma garanției acordate.
Pentru lucrătorii migrați:
Garanția reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 200 mii lei;
Perioada de garantare este de până la 5 ani;
Comisionul – 1,5% anual de la suma garanției acordate.
Pentru întreprinderile exportatoare:
Garanția reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 2 mil. lei;
Perioada de garantare este de până la 5 ani;
Comisionul – 1,5% anual de la suma garanției acordate.
GRUP-ȚINTĂ:
a. Întreprinderile MICRO
Întreprinderi a căror volum anual al vânzărilor este până la 3 milioane lei, numărul salariaților este
de până la 9 persoane, iar valoarea de bilanț a activelor reprezintă o valoare de până la 3 milioane
lei.
b. Întreprinderile MICI
Întreprinderi a căror volum anual al vânzărilor este până la 25 milioane lei, numărul salariaților
este de până la 49 persoane, iar valoarea de bilanț a activelor reprezintă o valoare de până la 25
milioane lei.

Băncile partenere:
• BC “FinComBank” S.A.
• BC “MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.
• BC “VICTORIABANK” S.A.
• “Banca de Economii” S.A.
• “Banca Comercială Română Chișinău” S.A.
• BC “UNIBANK” S.A.
• BC „ProCredit Bank” S.A.
• BC „Moldindconbank” S.A.
• BC „Comerţbank” S.A.
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Avantajele garanțiilor pentru antreprenori:
ZERO comision de analiză a solicitării de garantare!
ZERO comision de stingere anticipată a garanției!
MINIM costuri de timp și financiare!
MAXIM rapid și flexibil!
Pe de altă parte, instituțiile financiare beneficiază de o acoperire cu garanție lichidă pentru creditele
IMM-urilor, diversificându-și clientela cu riscuri minime, fără costuri adiționale.
Rolul ODIMM în îmbunătățirea accesului la finanțări este cu atât mai important cu cât IMM-urile
beneficiază de consultanță și informare despre oportunitățile de finanțare și procesul de gestionare a
afacerii.
Analiza impactului garanțiilor denotă faptul că fiecare leu acordat sub formă de garanție permite efectuarea investițiilor în valoare de 5 lei.
Astfel, până în prezent, creditele garantate de ODIMM au contribuit la îmbunătățirea capacităților de
producere în agricultură, industria alimentară, industria de prelucrare a lemnului, servicii, construcții
etc.
Pentru accesarea garanției creditelor oferite de către ODIMM vă puteți adresa:
Adresa: str. Serghei Lazo 48, of. 303, m. Chișinău
Telefon: (0 22) 22 50 79 / fax: (0 22) 29 57 97
E-mail: garantare@odimm.md, office@odimm.md
Pagini web: www.fgc.odimm.md, www.odimm.md, www.businessportal.md
Persoana de contact: Natalia CECHINĂ
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4.4 PROIECTE PENTRU IMM-URI
Lista oportunităților de dezvoltare a antreprenoriatului în Republica Moldova
PROGRAMUL2

DESCRIEREA

PARE 1+1:
Programul de Atragere a
Remitențelor în Economie

Obiective: Mobilizarea resurselor umane și
financiare ale lucrătorilor emigranți moldoveni
în dezvoltarea economică durabilă a Republicii
Moldova prin stimularea înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii de către
lucrătorii imigranți și beneficiarii de remitențe.
Programul activează în baza regulii „1+1”, astfel
fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit
cu un leu în forma de grant din cadrul Programului-pilot.
Grup țintă: Lucrători emigranți și beneficiari de
remitențe – rude de gradul I.
Activitățile principale: Programul prevede
următoarele activități:
1. Organizarea cursurilor de instruire antreprenoriale și acordarea asistenței gratuite la
inițierea afacerii, inclusiv distribuirea gratuită a
materialelor informative și de suport;
2. Finanțarea afacerilor viabile prin acordarea
granturilor în proporții de 50% din valoarea
investiției, dar nu mai mult de 200 mii lei.
3. Efectuarea monitorizării post-finanțare.

Adresa: str. Serghei Lazo 48, of.
303, mun. Chișinău
Telefon: 0 22 21 16 81
0 22 22 50 01
fax: 0 22 29 57 97
E-mail: office@odimm.md
Persoana de contact:
Viorica CERBUȘCA
Web: www.odimm.md
www.businessportal.md

DATE DE CONTACT

PNAET:
Programul Național de
Abilitare Economică a
Tinerilor

Obiective: Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoașterea
și gestionarea optimă a resurselor și facilitarea
accesului tinerilor antreprenori la resurse
financiare necesare inițierii și dezvoltării unei
afaceri proprii.
Grup țintă: Programul este destinat persoanelor tinere cu vârsta cuprinsă între 18-30
de ani, care doresc: să-și dezvolte abilitățile
antreprenoriale, să lanseze o afacere proprie
în zonele rurale și/sau să-și extindă propria
afacere în zonele rurale, creând noi locuri de
muncă.
Activitățile principale: Programul cuprinde trei
componente de implementare:
1. Instruire și consultanță antreprenorială (implementator - Organizația pentru Dezvoltarea
Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM);
2. Obținerea creditelor preferențiale în valoare
maxima de până la 300.000 lei (perioada de
rambursare maxim 5 ani) cu o porțiune de
grant nerambursabil (40%).

Adresa: str. Serghei Lazo 48, of.
311, mun. Chișinău
Telefon: 0 22 22 53 84
fax: 0 22 29 57 97
E-mail:seminare@odimm.md
Persoana de contact:
Ana SACHIRCA
Web: www.odimm.md
www.businessportal.md

2
IMPORTANT !!! Notă: Programele de finanțare sunt actuale pentru anul 2014. Unele din ele pot fi modificate de la an la an. Pentru a vedea
actualitatea lor puteți consulta web site oficial al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (www.odimm.md).
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PROGRAMUL

DESCRIEREA

GEA: Programul
„Gestiunea Eficientă a
Afacerii”

Obiectiv: Sporirea calificării în domeniul antreprenorial
pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii proprii.
Grup țintă: Antreprenori activi care practică activități
economice sub orice formă de organizare juridică.
Activitățile principale: Organizarea cursurilor gratuite pe
8 module de instruire la alegere:
1. Managementul financiar;
2. Managementul resurselor umane și legislația muncii;
3. Înregistrarea în calitate de plătitor a TVA și aplicarea
legislației în domeniu;
4. Contabilitatea pe domenii de aplicare;
5. Marketing;
6. Marketing internațional;
7. Planificarea afacerii;
8. Activitatea economică externă și relațiile vamale.

Adresa: str. Serghei Lazo 48
of. 311, mun. Chișinău
Telefon: 0 22 22 57 99
fax: 0 22 29 57 97
E-mail:
seminare@odimm.md
Persoana de contact:
Tatiana EREMCIUC
Web: www.odimm.md
www.businessportal.md

FGC:
Fondul Special de
Garantare a Creditelor

Obiectiv: Facilitarea accesului întreprinderilor micro și
mici la resursele financiare.
Grupul țintă: Întreprinderile micro și mici ce activează pe
întreg teritoriu al Republicii Moldova.
Activitățile principale: Acordarea garanției la credit
agenților economici care nu dispune de suficient gaj.
1. Pentru întreprinderile active, garanția reprezintă până
la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 1 mil
lei, pe o perioadă de până la 5 ani.
2. Pentru întreprinderile nou-create, garanția poate
reprezenta maxim 70% din suma creditului, dar nu mai
mult de 500 mii lei. Perioada de garantare este de până
la 5 ani.
3. Iar beneficiarii Programului de Atragere a
Remitențelor în Economie – „PARE 1+1”, garanția
reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu
mai mult de 200 mii lei.
4. Pentru beneficiarii Programului Național de Abilitare
Economică a Tinerilor (PNAET), garanția reprezintă până
la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 150
mii lei.
5. Pentru întreprinderile exportatoare garanția
reprezintă până 50% din mărimea creditului suma
garanției max. 2mil. lei, perioada de garantare până la 5
ani.

Adresa: str. Serghei Lazo 48,
of. 303, mun. Chișinău
Telefon: 0 22 22 50 79
fax: 0 22 29 57 97
E-mail: garantare@odimm.
md
Persoana de contact:
Natalia CECHINA
Web: www.odimm.md
www.fgc.odimm.md

Programul de stat de
stimulare a participării
agenților economici la
târguri și expoziții

Obiectiv: Susținerea și promovarea întreprinderilor micro
și mici, gospodăriile țărănești, deținătorii de patentă în
cadrul expozițiilor organizate în Republica Moldova.
Grupul țintă: Întreprinderi micro și mici producători;
beneficiari ai programelor de Stat de susținere a IMMurilor (PARE 1+1, PNAET); generatorii de inovații; exportatori; prestatori de servicii din domeniu; turism rural;
construcții; artizanat; meșteri populari și alții.
Activitățile principale: Întreprinderile aferente sectorului
IMM participante la expozițiile: Moldenergy, Fabricat în
Moldova, Moldconstruct, Tourism, Leisure, Hotels, Food
Technology, Food & Drinks, Packaging, Depot, Furniture,
Farmer, Moldova Fashion Expo, Infoinvent vor beneficia
de compensări, în cuantum de maximum 50% din costul
spațiului contractat, dar nu mai mult decât 4 m.p.. Suma
maximă transferată unui beneficiar nu va depăși 2000 lei.

Adresa: str. Serghei Lazo 48,
et. 3, of. 311, mun. Chișinău
Telefon: 0 22 22 53 84
E-mail:
a.sochirca@odimm.md
Persoana de contact:
Ana SOCHIRCA
Web: odimm.md
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DATE DE CONTACT

PROGRAMUL

DESCRIEREA

DATE DE CONTACT

SES:
Acordarea
Consultanței de către
Experții din Germania

Obiectiv: Facilitarea accesului IMM-urilor la cunoștințe
inovative internaționale
Grup țintă: IMM, instituții publice, autorități locale,
instituții de învățământ, instituții internaționale
Activitățile principale:
(1) Acordarea consultațiilor gratuite de către experți
internaționali cu experiență vastă în diferite domenii.;
(2) Organizarea seminarelor tematice în țara beneficiarului.

Adresa: str. Serghei Lazo 48,
of. 303, mun. Chișinău
Telefon: 0 22 22 43 30
fax: 0 22 29 57 97
E-mail: projects@odimm.md
Persoana de contact:
Eugenia URSU
Web: www.ses-bonn.de
www.odimm.md

RIAM:
Obiectiv: Asigurarea dezvoltării durabile, recunoașterii
Rețeaua Incubatoarelor naționale și internaționale a Incubatoarelor de Afaceri
de Afaceri din Moldova din Republica Moldova și a rezidenților săi.
Grup țintă: Incubatoare de Afaceri, companii de
consultanță, donatori și instituții de finanțare, organizații
de suport în afaceri și persoanele fizice cu o vastă
experiență în domeniul antreprenorial.
Activitățile principale:
1. Facilitarea schimbului de experiență și bune practici;
2. Reprezentarea intereselor Incubatoarelor de Afaceri
și a rezidenților săi în negocierile cu statul și alți actori
naționali și internaționale;
3. Promovarea principiilor de incubare a întreprinderilor
în rândul populației și antreprenorilor începători;
4. Implementarea în comun și cu eficiență sporită a
proiectelor și programelor de dezvoltare;
5. Acordarea suportului și consultanței Incubatoarelor
de Afaceri.

Adresa: str. Serghei Lazo 48,
of. 310, mun. Chișinău
Telefon: 0 22 22 57 41
Fax: 0 22 29 57 97
E-mail: riam@imm.md
Persoana de contact:
Dionisie COMERZAN
Pagina web: www.riam.
odimm.md

Rețea Pactului Global
Moldova

Obiective: Promovarea responsabilităților social corporative (RSC) în cadrul întreprinderilor.
Grup țintă: Sectorul privat, organizațiile societății
civile, organizațiile muncii și guvernele ale căror acțiuni
încearcă să influențeze inițiativa.
Activitățile principale: Pactul Global reprezintă o
inițiativă voluntară și se bazează pe 2 obiective:
1. Implementare a zece principii de RSC în activitatea
companiilor din întreaga lume;
2. Catalizarea acțiunilor în sprijinirea obiectivelor generale ale Organizației Națiunilor Unite.
Întru realizarea acestor obiective, Pactul Global oferă
facilități și angajamente prin intermediul a câtorva
mecanisme: Dialoguri privind politici, studii de caz,
rețele naționale/regionale, proiecte, instruiri, participări
la evenimente, etc.

Adresa: str. 31 August
1989, 131, MD-2012, mun.
Chișinău
Telefon: 0 22 26 91 21;
fax: 0 22 22 00 41
Persoana de contact:
Selena STEJARU
Web: www.globalcompact.
md

Concursul anual
„IMM – model de responsabilitate socială”

Obiectiv: Stimularea dezvoltării antreprenoriale sustenabile în concordanță cu principiile responsabilității social
corporative, precum și întru îmbunătățirea implicării
întreprinderilor mici și mijlocii în activități de CSR.
Grupul țintă: IMM
Activitățile principale: Desfășurarea unui concurs pentru
întreprinderilor micro, mici și mijlocii care, în mod voluntar, au realizat acțiuni în cadrul activităților de afaceri în
următoarele domenii:
a) protecția mediului înconjurător;
b) respectarea condițiilor de muncă a angajaților;
c) integrare socială și sprijinul acordat comunității;
Dosarele se depun până în luna mai al fiecărui an, pentru acțiunile întreprinse în anul precedent.

Adresa: str. Serghei Lazo 48,
of. 303, mun. Chișinău,
Telefon: 0 22 29 62 68
fax: 0 22 29 57 97
E-mail: projects@odimm.md
Persoana de contact:
Ludmila DUCA
Web: www.odimm.md
www.globalcompact.md
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PROGRAMUL

DESCRIEREA

Centrul Enterprise
Europe Network
în Republica
Moldova – suport
pentru dezvoltarea
afacerilor

Obiectiv: Principalul obiectiv al noului Centru EEN în Republica
Moldova este de oferi servicii integrate pentru susținerea inovațiilor
și promovarea relațiilor comercial-economice în cadrul comunității
de afaceri din țară.
Obiectivele specifice fiind:
1. Sporirea competitivității și capacității de inovare a IMM-urilor;
2. Oferirea unei game largi de servicii pentru susținerea
internaționalizării și transferului tehnologic în cadrul întreprinderilor;
3. Crearea parteneriatelor de afaceri și tehnologice durabile
între întreprinderile din Republica Moldova și cele din Uniunea
Europeană;
4. Promovarea cercetărilor și spiritului inovator în cadrul întreprinderilor;
5. Promovarea spiritului de întreprinzător în cadrul organizațiilor de
cercetare, inovare și transfer tehnologic.
Grupul țintă: IMM
Activitățile principale: Servicii de informare, cooperare în afaceri și
colaborare internațională.
Servicii de inovare și transfer tehnologic.
Servicii ce ar încuraja participarea IMM-urilor la Programele Comunitare pentru Cercetare și Dezvoltare Tehnologică.

Adresa:
str. Serghei Lazo 48, of.
303, mun. Chișinău
Telefon: 0 22 22 53 80
fax: 0 22 29 57 97
E-mail:
projects@odimm.md
Contact: Nicolae
SAPIANIC
Dorina CIOBANU
Web: www.odimm.md

Small Business
Support Team
BERD (Echipa de
Susținere a Micului
Business)

Obiectiv: (1) de a susține dezvoltarea și creșterea competitivității
întreprinderilor private mici și mijlocii;
(2) de a susține dezvoltarea pieței serviciilor de consultanță din
Moldova și
(3) de a îmbunătăți gradul de competitivitate a companiilor locale de
consultanță.
Grup țintă: IMM (de la 10 la 250 de angajați, în cazuri excepționale
până la 500 angajați) din Republica Moldova, ocupate în sfera de
producție, servicii și comerț și care activează pe piața nu mai puțin
de doi ani.
Activitățile principale: Acoperire financiară parțială a costurilor
pentru servicii de consultanță, precum:
1. Planificarea afacerii, inclusiv planuri investiționale;
2. Studii de piață și planuri de marketing, programe de promovare,
publicitate, branding, re-branding;
3. Identificarea investitorilor și partenerilor de afaceri;
4. Studii pentru reducerea costurilor de producție, gestionarea
eficientă a resurselor;
5. Studii, lucrări, proiectări inginerești;
6. Implementarea și perfecționarea sistemului computerizat de
management informațional, îmbunătățirea sistemului de contabilitate și control;
7. Implementarea, pregătirea și certificarea pentru sisteme de
management al calității (ISO sau HACCP), etc.
Subsidiu maxim oferit companiilor eligibile este în sumă de 10 000
EUR, dar nu mai mult de 70% (exclusiv taxe) din suma proiectului.

Adresa:
str. Vlaicu Pârcălab 63,
et. 10, MD-2012, mun.
Chișinău
Telefon: 0 22 21 16 14
0 22 23 52 24;
fax: 0 22 21 15 85
E-mail:
basmoldova@ebrd.com
Persoana de contact:
Veronica ARPINTIN
Web: http://www.bas.
md

Programul de
Cofinanțare a
Proiectelor de
Consultanță
în Eficiența
Energetică

Obiectiv: Susținerea financiară a IMM încadrate în activitățile de
eficiența energetică
Grup țintă: Companiile interesate în elaborarea proiectelor/
documentației tehnice cu impact semnificativ asupra eficienței
energetice (transfer spre surse energetice mai eficiente din punct
de vedere economic, implementarea de noi tehnologii cu impact
asupra eficienței energetice și mediului înconjurător, etc.), precum și
în implementarea proiectelor de audit energetic.
Activități principale: Co-finanțarea proiectelor de eficiența
energetică. Rata subsidiilor va varia între 60-70% din suma proiectului aprobat spre finanțare, dar nu va depăși suma de 10.000 EUR.
Acordarea granturilor până la 70% din suma proiectului (maxim
10,000 EUR) pentru implementarea proiectelor în domeniul
eficienței energetice,
Domenii susținute spre co-finanțare:
1. Implementarea proiectelor de Audit Energetic;
2. Studii pentru reducerea costurilor de producție, gestionarea
eficientă a resurselor, inclusiv a resurselor energetice;
3. Implementarea sistemelor de management a calității cu impact
semnificativ asupra eficienței energetice;

Adresa:
str. 31 August 1989,
131, MD-2012, mun.
Chișinău
Telefon: 0 22 26 91 21;
fax: 0 22 22 00 41
Persoana de contact:
Selena STEJARU
Web: www.globalcompact.md
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PSI:
Investiții în
Sectorul Privat

Obiectiv: Dezvoltarea sectorului privat prin promovarea și
susținerea cooperării între agenții economici din Republica
Moldova și Olanda.
Grup țintă: Agenți economici din Republica Moldova.
Activitățile principale:
1. Susținerea parteneriatului Moldo - Olandez prin acordarea asistenței financiare în mărime de până la 50% din
mărimea investițiilor efectuate, dar nu mai mult de 750 mii
Euro;
2. Acordarea consultanței în etapele de inițiere și de dezvoltare a parteneriatului.

Adresa:
bd. Ștefan cel Mare 151,
mun. Chișinău
Telefon: 0 22 24 51 48;
fax: 0 22 24 42 83
E-mail: sergiuh@chamber.
md
Persoana de contact:
Sergiu HAREA
Persoana de contact:
Arcovan WESSEL
arco.vanwessel@
agentschapnl.nl
Web:http://www.evd.nl

PUM:
Acordarea
Consultanței de
către Experții din
Olanda

Obiectiv: Facilitarea accesului IMM-urilor la cunoștințe
inovative internaționale.
Grupul țintă: IMM din Republica Moldova
Activitățile principale:
1. Acordarea consultanței de către experți străini;
2. Organizarea seminarelor în țara beneficiarului și/sau în
Olanda,
3. Desfășurarea stagiunii beneficiarului de la 2 săptămâni
până la 3 luni în Olanda,
4. Căutarea partenerilor de afaceri în alte țări.

Telefon: 0 22 77 59 71
069373685
E-mail: lenagheorghiu@
yandex.ru,
Persoana de contact:
Gheorghiu Elena
Web:www.pum.nl

2KR:
Proiectul Creșterii
Producției
Alimentare

Obiectiv: Dezvoltarea agriculturii și creșterea producției
alimentare în Republica Moldova.
Grup țintă: Persoane juridice private, producători agricoli
și persoane fizice, indiferent de forma organizatorică de
activitate, care practică activitatea de întreprinzător și/sau
prestează servicii agricole mecanizate.
Activitățile principale: Procurarea tehnicii agricole în rate
(inițial se achită 50% din costul total și mai apoi în rate pe
parcursul perioadei de doi ani). Prețul tehnicii nu include
TVA.

Adresa: str. Calea Basarabiei 18, mun. Chișinău,
Telefon: 0 22 27 84 63;
fax: 0 22 54 98 81
E-mail:
office@2kr.moldnet.md
Persoana de contact:
Vasile CONDREA
Web: www.2kr.moldnet.
md

Programul MoldoGerman de Sporire a
Calificării Managerilor

Obiectiv: Programul este destinat formării noii generații de
manageri contemporani, capabili să-și desfășoare afacerea
cu succes atât în țara proprie, cât și pe piața mondială.
Grupul țintă: La program pot participa managerii întreprinderilor autohtone, vorbitori de limbă engleză, cu vârsta de
până la 40 ani.
Activități principale:
(1) Organizarea unui curs de pregătire prealabilă la Centrul
de Formare Continuă al Camerei de Comerț și Industrie,
(2) Efectuarea, timp de o lună, unui stagiu la Centrele de
instruire din Germania.
Taxa de participare la Program constituie 5700 lei plus
costul biletului de avion și include cheltuieli în Moldova
(consultații, coordonare, însoțire, instruire, materiale
informaționale distribuite, pauze de cafea, testare etc.) și
cele din Germania (instruire, cazare, alimentare transport
intern, vizite la întreprinderi, întrevederi, program cultural
etc.). În Germania fiecare participant va primi bursă de
circa 600 euro, va fi cazat în hotel și va fi asigurat cu alimentare.

Adresa: bl. Ștefan cel Mare
151, et.2, bir. 10, Chișinău
Telefon: 0 22 23 52 94,
0 22 23 32 86
E-mail:
seminar@chamber.md
Persoana de contact:
Victoria COTICI
Web:http://chamber.md
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IFAD VI:
Proiectul de Servicii
Financiare Rurale și
Dezvoltarea Businessului Agricol

Obiectiv: Reducerea sărăciei aferente veniturilor în mediul rural prin
extinderea oportunităților de angajare în câmpul muncii și participarea
micilor fermieri în lanțuri competitive de furnizare agricolă prin intermediul accesului sporit la servicii financiare pentru micii proprietari, femeile cu activitate neagricolă și tinerii fermieri, precum și antreprenorii
și întreprinderile de prelucrare neagricolă.
Grup țintă: 		
1. Agenții economici de orice forma organizatorico-juridică ce sunt
înregistrați și desfășoară activitatea în zonă rurală;
2. Micro antreprenori (persoane fizice și juridice), membrii ai
Asociațiilor de Economii și Împrumuturi care desfășoară activitate de
antreprenor în mediul rural;
3. Tinerii antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18-30 ani, care doresc
să-și inițieze o afacere in sectorul agricol.
Activități economice eligibile: Toate activitățile agricole rurale generatoare de venit:
• Producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere,
legumelor în teren protejat și câmp deschis, plantelor aromatice și
medicinale, struguri de masă, culturi de câmp și tehnice;
• Producerea, recoltarea și păstrarea semințelor și a materialului
pomi-legumicol și viticol (struguri de masă);
• Producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea
animalelor de prăsilă, a echipamentului și utilajelor;
• Construcția halelor de depozitare și păstrare la rece a produselor
agricole;
• Construcția serelor;
• Agroturism rural (procurarea animalelor, echipamentului necesar
pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului agroturistic).
Programul cuprinde următoarele componente:
I. Dezvoltarea businessului agricol favorabil populației sărace;
II. Servicii financiare rurale - acordarea creditelor preferențiale pe
termen mediu și lung (cu perioada de grație de 2-4 ani) în valoarea
maximă de până la:
1. 150 mii. dolari SUA - Întreprinderilor Mici și Mijlocii din zona rurală,
2. 100 mii MDL – membrilor Asociației de Economii și Împrumut (pentru inițierea sau dezvoltarea activităților agricole și/sau neagricole);
3. 300 mii MDL – tinerilor antreprenori, cu o porțiune de grant de
40%.
III. Dezvoltarea Infrastructurii publice rurale cu caracter economic:
200 mii dolari SUA – grant pe baza de concurs, grupurilor de agenți
economici din spațiul rural pentru construcția/reparația segmentelor
de drum, construcția rețelelor de alimentare cu apa, gaze naturale,
construcția obiectelor de infrastructura de piață pentru producătorii
agricoli.

Concursul 2014-2015 Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de
tehnologii noi, prin implementarea rezultatelor cercetărilor științifice.
al proiectelor de
transfer tehnologic Grupul țintă: Întreprinderile mici și mijlocii și instituțiile/organizațiile
din sfera științei și inovării din Republica Moldova.
Activitățile principale: Desfășurarea unui concurs a celor mai bune
proiecte. IMM câștigătoare vor beneficia de 50% pentru implementarea planului său de afaceri. Ideea de afaceri trebuie să fie în cadrul
următoarelor direcții strategice:
1. Valorificarea resurselor umane, naturale și informaționale pentru
dezvoltare durabilă.
2. Biomedicina, farmaceutica, menținerea și fortificarea sănătății.
3. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului și securitatea alimentară.
4. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse și materiale noi.
5. Eficientizarea complexului energetic și asigurarea securității energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.
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Adresa: bd. Ștefan cel
Mare, 162, of 1301 1305, Chișinău
Telefon: 0 22 22 50 46
0 22 21 00 56
Persoana de contact:
Elena BURLACU
E-mail: office@ifad.md
Web: http://ifad.md

Adresă: str. Miorița
5, et.4, bir. 207, mun.
Chișinău
Telefon: 0 22 88 25 64
Persoana de contact:
Vadim IATCHEIVICI
Email: va-dim.iatcheivici@aitt.md
Web: http://www.aitt.
md
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CEED II:
Ridicarea
Competitivității și
Consolidarea Întreprinderilor

Obiectiv: Ridicarea competitivității companiilor moldovenești pe
piața mondială prin creșterea și extinderea domeniilor cheie în
creșterea vânzărilor și investițiilor.
Grup țintă: Antreprenorii care activează în următoarele domenii:
1) produsele textile și mașini; 2) tehnologii informaționale și de
calcul; și 3) producerea vinului.
Activitățile principale: Proiectul dat prevede asistență tehnică,
trening-uri și alt sprijin pentru a implementa următoarele
activități:
1. Îmbunătățirea tehnologiilor și proceselor antreprenoriale;
2. Dezvoltarea capacităților forței de muncă;
3. Dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii în industrie;
4. Îmbunătățirea calității produselor și serviciilor produse de
întreprinderi;
5. Poziționarea și promovarea produselor și serviciilor pe piețe
strategice;
6. Facilitarea accesului întreprinderilor la finanțe și investiții;
7. Creșterea viabilității și numărului de asociații pe industrii și
organizațiilor bazate pe membri;
8. Dezvoltarea capacităților sectorului privat în apărarea și
analiza politică;
9. Creșterea înțelegerii sectorului public a preocupărilor și
acțiunilor întreprinse pentru îmbunătățirea condițiilor a sectorului privat ce activează în domeniile proiectului.

Adresa: str. Sfatul Țării 29, „Le
Roi”, etajul 5, MD-2012, mun.
Chișinău
Telefon: 0 22 20 18 00
Fax: 0 22 23 72 77
E-mail: office@ceed.md
http://moldova.usaid.gov/
moldova_economic.shtml

Programul
Horizon 2020

Obiectivul: Oferirea suportului financiar pentru creșterea
capacităților de inovare și competitivitate a IMM-urilor, prin
implicarea nemijlocită în procesul de cercetare sau externalizare
a necesităților de cercetare – dezvoltare ale acestora.
Grup țintă: IMM-urile care intenționează să inoveze, asociații
sau grupări ale IMM-urilor, grupuri de cercetare din cadrul
universităților și a institutelor de cercetare, etc.
Activitățile principale: Programul cuprinde organizarea instruirii
inițiale a cercetătorilor, co-finanțarea programelor regionale,
naționale și internaționale, oferirea burselor pentru cercetătorii
care pleacă în afara Europei, oferirea granturilor de reintegrare
internațională a IMM-lor implicate în procesul de cercetare, etc.

Adresa: Str. Mircea cel Bătrân
81, MD 3100, Republica
Moldova, mun. Bălți
Tel/fax: 0 231 9 25 44 (46)
Persoană de contact:
Sergiu MIHAILOV
E-mail: info@procore.md
Web:
www.procore.md

Școala fermierului și
servicii de consultanță
pentru agricultură
2011-2013

Obiective: Stimularea aplicării tehnologiilor avansate în companiile din Moldova în vederea eficientizării sistemelor energetice.
Grup țintă: Orice companie cu capital privat de minim 51% care
sunt înregistrate și își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova (excepție: companiile ce se ocupă cu producerea și
distribuirea produselor din tutun, produselor alcoolice, jocurilor
de noroc și armamentului).
Activitățile principale:
1. Acordarea creditelor cu o porțiune de grant (5-20%) pentru
finanțarea proiectelor de energii regenerabile și eficiență
energetică de la 25 mii până la 2 milioane de euro, pe un termen
de până la 6 ani, prin cele 3 bănci partenere: „Moldova-Agroindbank”, „Moldindconbank” și Banca Comercială Română.
2. Acordarea asistenței tehnice gratuite oferită de o echipă de
experți internaționali și locali.
Creditele se acordă pentru activități precum: izolarea termică,
schimbarea geamurilor, ventilarea, încălzirea solară, înlocuirea
cazanelor, izolarea conductelor, cogenerarea, arderea biomasei,
etc.

Adresa: str. Vlaicu Pârcălab
29/1, mun. Chișinău
Telefon: 0 22 22 34 99
0 601 34 669
E-mail: info@moseff.org
Persoana de contact:
Corina GUȚU-CHETRUȘCA
Web:http://www.moseff.org
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Proiectul
MEEETA II:
Activitatea de Instruire în Domeniul
Antreprenoriatului
și Angajării în Câmpul Muncii

Obiective: Promovarea și facilitarea angajării tinerilor în câmpul muncii,
inclusiv prin dezvoltarea activităților de antreprenoriat
Grup țintă: Tineri cu vârsta de la 18 până la 35 ani, mai ales din mediul
rural, din ultimul an de studii a școlilor profesionale sau înregistrați ca
șomeri.
Activitățile principale:
1. Organizarea cursurilor de instruire pe termen scurt în domeniul
angajării și căutării unui loc de muncă (comunicarea eficientă, abilitățile
interpersonale, administrarea timpului și luarea deciziilor);
2. Organizarea cursurilor de instruire antreprenoriale pe termen scurt
„Pot eu oare să fiu un antreprenor?”
3. Organizarea cursurilor de instruire în antreprenoriat de termen lung.
Acest curs de 96 de ore oferă o pregătire de baza necesară pentru elaborarea unui plan de afaceri si inițierea unei afaceri proprii.

Adresa:
str. A. Hajdeu 94/1,
et. 3, mun. Chișinău
Telefon: 0 22 88 54 25
Fax: 0 22 54 04 66
E-mail: info@winrock.
org.md, Persoana de
contact:
Sofia ȘULEANSCHI
Web: www.winrock.
org.md

Proiectul „ Inovații
împotriva sărăciei”

Obiectiv: Dezvoltarea produselor, serviciilor și sistemelor de piață de care
beneficiază oamenii din țările slab dezvoltate.
Grupul țintă: Întreprinderile mici și mijlocii din țările slab dezvoltate
care doresc să implementeze tehnologii și practici inovatoare pentru a
îmbunătăți condițiile de viață.
Activitățile principale: Acordarea unui suport financiar în formă de grant
la doua nivele:
1. Granturi mici de până la 20 mii euro, dar ce nu depășește 50% din
valoarea investiției - poate fi cheltuit pentru deplasări, studii de prefezabilitate, analiza necesităților.
2. Granturi mari de până la 200 mii euro, dar nu mai mult de 50% pentru
proiecte de dezvoltare: producerea bunurilor, prestarea serviciilor, elaborarea sistemelor și afacerilor model pentru a fi testate pe piață.

E-mail: info@innovationsagainstpoverty.org
Web:www.innovationsagainstpoverty.org sau
www.sida.se/iap

Proiectul
Competitivitatea
Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED)

Obiectiv: Sporirea productivității și accesul la piață sectorului agrar al
Moldovei, în special, a produselor cu valoare adăugată înaltă.
Grupul țintă: Producătorii și întreprinderile din domeniul agrar.
Activitățile principale:
1. Organizarea unui spectru larg de instruiri și activități de demonstrare
practică orientate spre creșterea eficienței și productivității produselor cu
o cerere înaltă pe piață;
2. Orientarea eforturilor spre creșterea capacităților prestatorilor locali
de servicii și consolidarea capacităților acestora de a oferi servicii de o
calitate înaltă;
3. Propunerea modificărilor în documente de politici, orientate spre
stimularea și atragere investițiilor în producerea agricolă cu valoare
adăugată sporită și facilitarea exportului.

Adresa:
str. Ștefan cel Mare
202, clădirea KENTFORD et. 3, mun.
Chișinău
Telefon: 0 22 59-52-65
fax: 0 22 58 28 23
Persoana de contact:
Veronica VLADIUC
Web:http://moldova.
usaid.gov/ro/moldova_
economic.shtml

Programul
Compact.
Proiectul Tranzacția
la Agricultura
Performantă

Obiectiv: Majorarea veniturilor în mediul rural prin stimularea creșterii în
agricultura performantă.
Grupul țintă: Proprietarii sau acționarii întreprinderilor agricole, proprietarii de pământ, producători agricoli și lucrătorii angajați în activitățile
întreprinderilor agricole.
Activitățile principale:
1. Reabilitarea a până la 11 Sisteme de Irigare;
2. Reforma Sectorului de Irigare;
3. Acces la Finanțare în Agricultură prin lansarea Programului de credite
pentru investiții în infrastructura post-recoltare;
4. Creșterea Vânzărilor în Agricultura Performantă.

Adresa:
str. Nicolae Iorga 21, et.
4, oficiul 5, MD-2012,
Chișinău
Telefon: 0 22 85 22 97
0 22 85 22 99
E-mail: sergiu.iuncu@
mca.gov.md, Persoana
de contact:
Sergiu IUNCU
Web: www.mca.gov.md

Agenția pentru
Eficiența Energetică

Obiectiv: Agenția are ca misiune de a supraveghea evoluția în domeniul
eficienței energetice și a resurselor de energie regenerabilă, de a asigura
pregătirea și prezentarea sintezelor programelor, evaluarea proiectelor
investiționale în domeniu elaborarea proiectelor de acte normative, precum și creșterea unei baze informaționale în domeniile sale de activitate.
Grup țintă: Programul dat este destinat antreprenorilor care doresc să
inițieze afaceri în domeniul brichetării biomasei.
Activitățile principale: Centru contribuie la crearea și dezvoltarea unei
rețele de colaborare dintre investitori și autoritățile publice centrale și
locale, contribuie la eliminarea barierelor întâmpinate de investitori
în domeniul surselor de energie regenerabilă și eficienței energetice.
Cu referință la activitatea de bază a Centrului putem menționa acordarea suportului investitorilor naționali cât și internaționali în domeniul
surselor de energie regenerabilă și eficienței energetice, elaborarea de
acte normative, revizuirea cadrului legal existent în domeniu, elaborarea
de ghiduri și coduri unice de implementare a proiectelor SER în condițiile
Republicii Moldova.

Adresa: Str. Alecu Russo
1,et 10, mun. Chișinău
MD-2068
Telefon: 0 22 49 94 44;
Fax: 0 22 31 10 01
E-mail:
nicolae.olari@aee.md
Persoana de contact:
Nicolae OLARI
Web: www.aee.md
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Obiectiv: Acordarea creditului pentru construcție și reconstrucție a infrastructurii, procurarea camioanelor, procurarea utilajelor.
Grupul țintă: Toți producătorii agricoli, persoane juridice înregistrate
conform legislației RM, cu forma de proprietate privata, din domeniul
agroalimentar, precum gospodăriile țărănești, întreprinderile individuale agricole, societățile comerciale de producere, procesare, păstrare
și comercializare a producției agricole sau de prestare a serviciilor în
domeniul agricol, dar și asociațiilor de fermieri, cooperativele de afaceri
și alte societăți ce nu sunt clasificate drept întreprinderi mari de către
legislație. Aria de eligibilitate a Programului cuprinde raioanele: AneniiNoi, Cahul, Cantemir, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hâncești, Leova,
Nisporeni, Orhei, Strășeni, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia.
Activitățile principale:
1. Procurarea construcția și reconstrucția depozitelor frigorifice pentru
păstrarea producției agricole cu valoarea adăugata înalta, cum ar fi
fructele, legumele, rădăcinoasele, și procurarea terenului aferent.
2. Procurarea echipamentului pentru depozitele frigorifice pentru
producția agricolă cu valoare adăugata înaltă.
3. Procurarea echipamentului de spălare, sortare, procesare, uscare,
congelare și ambalare a producției agricole cu valoare adăugată înaltă.
4. Procurarea, construcția, reconstrucția laboratoarelor de control al
calității a produselor agricole de valoare înalta, precum si procurarea
terenului aferent
5. Procurarea, construcția, reconstrucția și utilarea altor încăperi de
prelucrare și păstrare a producției agricole de valoare înalta și procurarea ternului aferent.
6. Construcția și reconstrucția infrastructurii nemijlocit aferente, precum îmbunătățirea eficienței energetice, în cadrul proiectului global de
construcție sau reconstrucție a încăperilor de păstrare sau prelucrare a
producției agricole de valoare înalta.
7. Procurarea camioanelor de generație Euro 5 și Euro 6 și semiremorcile frigorifice in cadrul exploatării afacerilor agricole ce au la bază
producția agricolă cu valoarea adăugată înaltă.

Fondul Provocările
Mileniului Moldova
(FPM Moldova)

Proiectul
Agricultura
Competitivă în
Moldova soluții
intelegente pentru
performanță

Obiectiv: Obiectivul proiectului vizează consolidarea competitivității sectorului agroalimentar al țării din susținerea procesului de modernizare a
sistemului de management al siguranței alimentare: facilitarea accesului
la piețele de desfacere pentru producătorii agricoli, precum și integrarea
practicilor de agro-mediu și de gestionare durabilă a terenurilor.
Grup țintă: Beneficiarii eligibili pentru granturile investiționale sunt grupurile de producători care s-au asociat pentru consolidarea investițiilor
vizând creșterea valorii adăugate a produselor horticole din Republica
Moldova.
Activitățile principale:
1. Susținerea creării grupurilor de pruducători agricoli activi în sectorul
horticol în vederea asigurării competitivității produselor.
2. Susținerea investițiilor în tehnologii și utilaje destinate infrastructurii.
Post-recoltă a sectorului horticol.
3. Înbunatațirea managementul siguranței alimentare.
4. Înbunătățirea potențialului acces pe piață.
5. Creșterea productivității terenurilor prin gestionarea durabilă a
terenurilor.

Adresa:
Str. Cosmonauților 9,
of.512, Chișinău
MD-2005
Telefon: 0 22 22 24 65;
0 22 24 44 79
Fax 0 22 24 44 69
E-mail:
capmu@capmu.md
Web: www.capmu.md

Program de restructurare a Sectorului
Vitivinicol al
Republicii Moldova

Obiectiv: Restructurarea sectorului vitivinicol și a industriilor conexe
și promovarea producerii vinului cu denumire de origine protejată
(D.O.P) și indicație geografica protejata (I.G.P).Îmbunătățirea calității și
consistenței vinului produs în Moldova de la calitatea podgoriilor până
la ambalarea finală și livrarea produsului. Diversificarea piețelor de desfacere prin asigurarea autenticității producției vinicole fabricate.
Grup țintă: Agenții economici de orice formă organizatorico-juridică
care sunt înregistrați în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii
Moldova și care se încadrează în următoarele grupe:
Prestatorii de struguri (dețin plantații de viță de vie/soiuri tehnice și
produc struguri (soiuri tehnice) materie primă și în vrac.
Întreprinderi vinicole (prelucrarea primară a strugurilor și producerea
vinului in vrac).
Întreprinderi vinicole (tratarea vinului (materie primă) și îmbutelierea).
Întreprinderi vinicole cu ciclu complet de producere.
Întreprinderi viticole(dețin plantații de viță de vie/soiuri tehnice și produc struguri materie primă)
Întreprinderi pepiniere (producători de material săditori viticol).
Laboratoare de control a calității vinului

Adresa:
Str. Calea Basarabiei
18, et 2, mun. Chișinău,
MD-2023
Telefon: 0 22 26 09 04;
Fax: 0 22 26 09 12;
E-mail:
info@winemoldova.md
Web: www.winemoldova.
md

Programul de
credite Compact
pentru investiții în
infrastructura postrecoltare.

Adresa: str. Nicolae Iorga
21, MD-2012, Chișinău
Telefon: 0 22 85 22 97
060301293
E-mail: credit@mca.gov.
md
Persoana de contact:
Sergiu LUCHIȚĂ
Web: www.mca.gov.md
Proiectul
Competitivitatea Agricolă
și Dezvoltarea
Întreprinderilor (ACED)
Adresa: Bd Ștefan cel
Mare și Sfânt 202
(Kentford), MD-2004
Chișinău
Telefon: 0 22 59 52 65
E-mail:
Viorel_Leahu@dai.com
Web: www.aced.md
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DATE DE CONTACT

Program de restructurare a Sectorului
Vitivinicol al
Republicii Moldova

Instituții de învățământ cu profil vitivinicol.
Întreprinderi din sectoarele conexe (producători de ambalaj pentru
îmbutelierea vinului, etichete, dopuri)
Activitățile principale:
Credite acordate prin intermediul Băncilor Comerciale Partenere (BCP)
Leasing a echipamentului vitivinicol și a utilajelor de producere implementat de către UCIM, PRSW.
Garanții financiare acordate de către UCIM, PRSW.
Investiții în capital acționar efectuat de către UCIM, PRSW.

Adresa:
Str. Calea Basarabiei
18, et 2, mun. Chișinău,
MD-2023
Telefon: 0 22 26 09 04;
Fax: 0 22 26 09 12;
E-mail:
info@winemoldova.md
Web:
www.winemoldova.md

Stimularea creditării
producătorilor
agricoli de către
instituțiile de
financiare

Obiectiv: Obiectivul general al măsurii îl constituie creșterea
productivității și competitivității agriculturii prin accesul producătorilor
agricoli la resursele financiare.
Grup țintă: Sprijinul este acordat producătorilor agricoli, care au obținut
credite, începând cu anul 2010, de la băncile comerciale, organizații de
microfinanțare și asociații economii și împrumut înregistrate pe teritoriul
Republicii Moldova pentru achiziționarea următoarelor bunuri:
1. Semințe și material săditor.
2. Materie prima pentru întreprinderile de prelucrare primară, procesarea produselor agricole amplasate în localitățile rurale
3. Îngrășăminte (organice, minerale), inclusiv mijloace de protecție a
plantelor și animalelor.
4. Furaje
5. Lubrifianți și carburanți
6. Acoperirea cheltuielilor pentru asigurarea riscurilor
7. Piese de schimb pentru tehnica agricolă și utilaj care asigură procesul
tehnologic al întreprinderii.
8. Peliculă și alte materiale pentru construcția si reconstrucția serilor,
solarii, tuneluri.
9. Procurarea tehnicii și utilajului agricol, echipamentul ce formează
sistemul de irigare, sisteme anti îngheț și instalații antigrindină.
Activitățile principale
1. Stimularea asigurării riscurilor de producție în agricultură
2. Stimularea investițiilor pentru defrișarea plantațiilor multianuale
supuse casării, pentru înființarea plantațiilor multianuale și promovarea
producției vitivinicole.
3. Stimularea investițiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, baterii solare, tuneluri).
4. Stimularea investițiilor pentru procurarea tehnicii și utilajului agricol,
echipament ce formează sistemul de irigare, sisteme anti îngheț,
instalație anti grindină.
5. Stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a
fermelor zootehnice.

Adreasa:
mun. Chișinău, bd Ștefan
cel Mare și Sfânt, 162
Telefon: 0 22 21-28-30

Programul
Business
Advisory Services
(BAS Moldova) al
Băncii
Europene pentru
Reconstrucție și
Dezvoltare

Obiectiv: Programul BAS Moldova are ca scop creșterea competitivității
întreprinderilor private mici și mijlocii (ÎMM) și dezvoltarea pieței serviciilor de consultanță din Moldova. Programul oferă asistență financiară
ÎMM-lor pentru implementarea proiectelor de consultanță, inclusiv
în domeniul eficienței energetice, susținerea femeilor-antreprenori,
precum și organizarea activităților care au drept scop dezvoltarea
capacităților ÎMM-lor, companiilor de consultanță și îmbunătățirea accesului la finanțare.
Grup țintă: IMM-uri private din Republica Moldova ocupate în sfera de
producție, servicii și comerț.
Activitățile principale:
A. Servicii de consultanță subvenționate
Întreprinderile se pot adresa Programului BAS Moldova pentru a obține
subsidii pentru acoperirea parțială (până la 70% din costul unui proiect,
maximum 10,000 EUR) a costurilor pentru următoarele servicii de
consultanță:
✓✓ Studii de piață și planificare: analiza pieței, strategii de dezvoltare,
branding, elaborarea materialelor promoționale, elaborarea paginilor
web, merchandising, e-comerț;
✓✓ Planificarea pentru dezvoltare: planificarea strategică, planificarea
pentru extindere/diversificare, analiza costurilor, management financiar;
✓✓ Elaborarea studiilor de fezabilitate;Identificarea partenerilor: furnizori, investitori, clienți; managementul achizițiilor;
✓✓ Reorganizare/restructurare: dezvoltare organizațională, managementul resurselor umane, sisteme de vânzări și distribuție, management
logistic;

Adresa: str. Vlaicu
Pârcălab 63, et. 10, MD2012, Chișinău
Telefon: 0 22 21 16 14
0 22 23 52 24
Fax: 0 22 21 15 85
E-mail: basmoldova@
ebrd.com
Persoana de contact:
Veronica ARPINTIN
Web:www.ebrd.com/sbs/
moldova
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Advisory Services
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✓✓ Sisteme computerizate de management: sisteme informaționale de
management financiar, sisteme de manage-ment a relațiilor cu clienții
(CRM), sisteme de planificare a resurselor întreprinderii (ERP);
✓✓ Implementarea sistemelor de management al calității (ISO, HACCP,
etc.);
✓✓ Sisteme computerizate de producere: proiectare computerizată
(CAD), sisteme de automatizare a proceselor de producere (CAM);
✓✓ Studii inginerești: proiectare, optimizarea spațiului, proiectarea
infrastructurii IT, selectarea echipamentului, insta-lare, instruire;
✓✓ Eficiență energetică și mediul înconjurător: audit energetic, energie
regenerabilă, studii de evaluare a impactului asupra mediului, controlul integrat de prevenire a poluării (IPPC);
✓✓ Criterii de eligibilitate:
✓✓ Întreprinderi mici și mijlocii (de la 10 la 250 de angajați, în cazuri
excepționale până la 500 angajați) cu domeniul de activitate în producere, servicii și comerț;
✓✓ Întreprinderi cu capital majoritar privat, moldovenesc;
✓✓ Întreprinderi care activează pe piață cel puțin de 2 ani,
demonstrează o creștere continuă și au planuri reale de dezvoltare;
✓✓ Întreprinderi cu experiență redusă în utilizarea serviciilor de
consultanță și/sau care nu au resurse suficiente pentru finanțarea unui
proiect complet;
✓✓ Întreprinderi capabile să achite cel puțin 50% din costul total al
proiectului de consultanță.
✓✓ Întreprinderi nou-create (start-ups) gestionate de femei sau care se
află în proprietatea femeilor.
✓✓ Excepții: întreprinderi din sectorul de agricultură primară, industria
militară, bănci și companii financiare, agenții imobili-are, producători
de vodcă și spirt, produse de tutungerie și jocuri de noroc; întreprinderi ce necesită restructurare radicală.

DATE DE CONTACT
Adresa: str. Vlaicu
Pârcălab 63, et. 10, MD2012, Chișinău
Telefon: 0 22 21 16 14
0 22 23 52 24
Fax: 0 22 21 15 85
E-mail:
basmoldova@ebrd.com
Persoana de contact:
Veronica ARPINTIN
Web: www.ebrd.com/
sbs/moldova

B. Programul de Co-finanțare a Proiectelor de Consultanță în
Eficiența Energetică
Obiectiv: Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii prin acordarea
de granturi până la 70% din suma unui proiect (ma-xim 10,000 EUR,
exclusiv taxe) în domeniul eficienței energetice;
Promovarea importanței eficienței energetice pentru sectorul ÎMM
cu participarea experților străini – organizarea cursu-rilor de instruire,
seminare pentru companii/ producători, consultanți din domeniu;
Dezvoltarea capacităților de consultanță în domeniul eficienței energetice, implementarea noilor practici și tehnologii, etc.;
Grup țintă: Companiile interesate în elaborarea proiectelor /
documentației tehnice cu impact semnificativ asupra efici-enței
energetice (transfer spre surse energetice mai eficiente din punct de
vedere economic, implementarea de noi tehnologii cu impact asupra
eficienței energetice și mediului înconjurător, etc.), precum și în implementarea proiectelor de audit energetic.
Activități principale: Co-finanțarea proiectelor de eficiența energetică.
Rata subsidiilor va varia între 60-70% din suma proiectului aprobat
spre finanțare, dar nu va depăși suma de 10.000 EUR.
Domenii susținute spre co-finanțare: implementarea proiectelor de
Audit Energetic; studii pentru reducerea costurilor de producție, gestionarea eficientă a resurselor, inclusiv a resurselor energetice; implementarea sistemelor de management a calității cu impact semnificativ
asupra eficienței energetice;
C. Programul Femeile în Afaceri
Obiectiv: Promovarea și încurajarea femeilor din Moldova să-și
dezvolte o carieră în domeniul afacerilor sau să-și dez-volte/inițieze
propria afacere.
Grup țintă: Întreprinderile gestionate de femei sau care se află în proprietatea femeilor, întreprinderi nou-create (start-ups) sau întreprinderi care au o pondere a femeilor mai mare de 60% în numărul total
de angajați.
Activități principale: Co-finanțarea proiectelor de consultanță. Rata
subsidiilor va varia între 60-70% din suma proiectului aprobat spre
finanțare, dar nu va depăși suma de 10.000 EUR.
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4.5. LEASING
Ce este leasingul?
Leasing-ul este o operațiune comerciala prin care o parte denumita locator/finanțator transmite pentru
o perioada determinata dreptul de folosința a unui lucru/bun, altei părți denumit locatar/utilizator,
contra unei plăți periodice, denumita rata de leasing, iar la sfârșitul perioadei de leasing locatorul/
finanțatorul se obliga să respecte dreptul de alegere al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul sau
de a prelungi contractul de leasing în caz contrar ei vor înceta raporturile contractuale.
Leasingul presupune existenta a trei părți: furnizorul, societatea finanțatoare (societatea de leasing)
si utilizatorul (beneficiarul finanțării). Societatea de leasing cumpăra de la furnizor bunul solicitat de
utilizator si îl transmite beneficiarului pe o anumita perioada de timp contra unor redevențe lunare.
Contractul de leasing este reglementat conform art. 923 – art. 930, Capitolul X. Codul civil al Republicii
Moldova și prin Legea Nr. 59 din 28.04.2005 cu privire la leasing (Monitorul Oficial Nr. 92-94, art. Nr
: 429 din 08.07.2005). Modelul de contract de leasing este prezentat în anexa nr. 7.
Elementele principale ale contractului de leasing sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Părțile contractului;
Descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;
Drepturile și obligațiile părților;
Valoarea totala a contractului de leasing;
Valoarea ratelor de leasing și termenul de plata a acestora;
Perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;
Clauza privind obligația asigurării bunului.

Obiect al leasingului poate fi orice bunuri mobile (bunul mobil care își păstrează forma inițială pe durata contractului, chiar dacă este anexat sau încorporat într-un imobil, în măsura în care nu-și pierde
individualitatea) sau bunuri imobile, cu excepția:
a) bunurilor scoase din circuitul civil sau a căror circulație este limitată prin lege;
b) terenurilor agricole;
c) bunurilor consumptibile;
d) obiectelor proprietății intelectuale care nu pot fi cesionate.
Pentru afacerea Dvs., operațiunea de leasing vă aduce următoarele avantaje:
1.
Vă permite realizarea de investiții atunci când nu dispuneți de lichiditățile necesare. Si cum
investițiile contribuie de cele mai multe ori la sporirea cifrei de afaceri, surplusul de venit obținut poate
acoperi redevențele lunare.
2.
Vă permite sa vă folosiți lichiditățile disponibile în alte scopuri de cât în realizarea investiției
astfel încât vă puteți majora productivitatea întreprinderii Dvs.
3.
Vă permite sa fiți în pas cu noile tehnologii astfel beneficiind de noi utilaje și echipamente.
4.
Vă permite sa beneficiați de amânarea plații taxelor vamale până la sfârșitul contractului pentru bunurile aduse din import.
5.
Alte avantaje.

4.6. GĂSIREA INVESTITORILOR
Una dintre cele mai mari provocări pe care le aveți la începutul unei afaceri este cum sa acumulezi
fonduri din exterior. Îți va fi greu și totodată îți va lua și mult timp să găsești un investitor, dar acest
lucru poate avea un impact foarte mare asupra companiei. Va fi foarte benefic pentru compania ta daca
găsești unul sau mai mulți investitori care să te ajute să îți dezvolți afacerea.
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Daca vreți sa obțineți finanțare de la un investitor, sunt câțiva pași care trebuie parcurși:
1. Chiar ai nevoie de finanțare externa?
Înainte de a începe sa cauți un investitor, primul pas este să te întrebi daca chiar ai nevoie de unul. Ca
sa-ți dai seama, încearcă sa-ți răspunzi la următoarele întrebări:
– În ce stadiu ești?
Daca ai doar ideai, care ți se pare geniala, șansele să găsești un investitor care să creadă și în ideea ta și
în tine, sunt destul de reduse.
Încearcă să o pui întâi în practică și să vezi daca merge, ai șanse mai mari cu un investitor daca nu dai
impresia că urmează să faci teste pe banii lui. Dacă nu ai suficienți bani ca să o pui în practica, ai putea
sa aplici la un incubator de afaceri care, timp de până la 3 ani, te va asista în toate activitățile până la
lansarea produsului (strategie, marketing, vânzări, juridic, dezvoltare etc).
– De câți bani ai nevoie?
Daca ai nevoie de o suma mica (între 5 – 10 000 de euro), nu vei trezi prea mult interes. Pentru un investitor, aceasta înseamnă fie ca business-ul poate fi ușor clonat (datorita costurilor de dezvoltare foarte
mici), fie că este un business prea mic ca sa-îl intereseze.
1
Ce îl interesează pe un investitor?
– Piața: este suficient de mare astfel încât cota de piață să fie atrăgătoare pentru un investitor? De exemplu, unul dintre proiectele prezentate unui investitor a fost respins deoarece piața lui totală era de doar
1 milion de euro. Afacerea presupunea o acoperire de maxim 10% din cota de piață (proiectul presupunea un scenariu optimist, pentru ca nu-i deloc ușor sa ajungi la 10% dintr-o piață care este deja foarte
aglomerata), ar fi însemnat ca business-ul ar fi putut ajunge, în cel mai bun caz, la o cifră de afaceri de
100 000 de euro, fiind total neinteresant pentru acel investitor.
– Produsul: aveți deja un prototip funcțional sau un demo? Este foarte greu sa obții bani pe o simplă
idee, prin urmare este recomandat să construiți produsul înainte de a atrage investiții.
– Echipa: probabil unul dintre factorii importanți luați în calcul de un investitor. Echipa potrivită
mărește șansele de succes.
2.
Ce va vrea sa vadă un investitor:
• O scurtă prezentare trimisă pe e-mail;
• O prezentare PowerPoint la prima întâlnire;
3.
Alte documente:
• Cuprinsul planului de afaceri;
• Planificări financiare pe următorii 1-2 ani prototip al produsului;
• Plan de afaceri (mai puțin important pentru business angels pentru ca, in acest stadiu al businessului, un plan de afaceri este bazat mai degrabă pe speranțele antreprenorului, decât pe cifre reale). Unii
investitori prefera o varianta simplificata a unui plan de afaceri.
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CAPITOLUL 5. CREAREA COMPANIEI
Crearea unei afaceri actualmente nu este o mare problemă. Este necesar de parcurs câteva etape pentru
înregistrarea unei întreprinderi. Sunt identificate mai multe proceduri care diferă în dependență de
forma organizatorico-juridică.
În continuare vom face o descriere schematică a fiecărui tip de înregistrare a întreprinderilor în Republica Moldova. Ulterior în subcapitole vor fi descrise momentele cele mai importante in fiecare etapă.
I. Activitatea de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător.

Decizia
persoanei fizice

Inspectoratul Fiscal
de Stat Teritorial

Decizia persoanei
fizice de desfăsurare a
activității de
antreprenoriat

Cererea model de
la IFS teritorial

Determinarea perioadei de
timp pentru desfășurarea
activității de antreprenoriat
în bază de patent

Copia buletinului
de identitate

Autorizarea activității
de antreprenoriat

Se prezintă actele
necesare la autoritatea responsabilă

Încazul în care
legea prevede

Diploma de studii

Achitarea
taxei pe perioada
determinată
de timp
Achitarea contribuției de asigurare
sociale de stat obligatorii și primelel
de asigurare obligatorie de asistenșă
medicală

• Patenta de întreprinzător se eliberează pentru fiecare persoană fizică în parte și se acordă solicitantului
fiind valabilă în raza regiunii unde este viza de reședință sau la locul de desfășurare a activității preconizate;
• Patenta se autentifică, aplicându-se semnătura conducătorului organului care eliberat patenta, şi se
ștampilează.
• Patenta poate fi eliberată de primăria în a cărei rază de administrare solicitantul intenționează să-şi
desfășoare activitatea în baza patentei, în cazul dacă în localitatea respectivă nu este amplasat inspectoratul (oficiul) fiscal. Patenta eliberată de primărie este valabilă numai pe teritoriul administrat de aceasta.
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II. Desfășurarea activității de antreprenoriat ca gospodărie țărănească
Primării unității
administrativ-teritoriale
de nivel înalt

Decizia
persoanei fizice

Denumirea
Gospodăriei
Țărănești

Declarația de
constituire

Declarația de constituire
semnată de fondator și de
membrii acestora

Copia buletinului
de identitate a
fondatorului

Autorizarea activității
de antreprenoriat

Se prezintă actele
necesare la autoritatea responsabilă

Încazul în care
legea prevede

Confirmă dreptul de proprietate privată a fondatorului
și a potențialilor membri ai
gospodăriei asupra terenurilor

Bonul de plată pe contul
Primăriei, a taxei de înregistrare a gospodăriei

II. Desfășurarea activității de antreprenoriat ca gospodărie țărănească
Decizia persoanei fizice

Alegerea formei organizatorico-juridice
Înregistrarea întreprinderii la Camera
Înregistrarii de stat (CÎS)

Deschiderea
contului
bancar provizoriu

Punerea în
evidența fiscală

Înregistrarea în
calitate de plătitor
al: contribuțiilor de
asigurări sociale de
stat obligatorii și a
primelor de asigurare obligatorie de
asistență medicală

- Perfectarea documentelor de
inregistrare;
- Verificarea denumirii afacerii;
- Atribuțiile codurilor statistice și
a codului fiscal;
- Confecționarea ștampilei;
Publicarea informației privind
înregistrarea la Buletinul Oficial
al CÎS;
- Eliberarea certificatului de
înregistrare.

Deschiderea
contului bancar
curent

Obținerea
licenței

Obținerea
autorităților
sanitare,
de amplasare,
de construcții

În cazul în care legislația prevede
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5.1. CE FORMĂ ORGANIZATORICO-JURIDICĂ SĂ ALEGI
PENTRU FIRMA TA?
Ai 2 opțiuni de bază, să faci afaceri în calitate de persoană fizică sau juridică.
Figura 6. Forma organizatorico-juridică

Persoană fizică
(Codul Civil al RM, art.26)

Persoană juridică
(Codul Civil al RM,
Titlu ll, cap. ll)

Întreprindere
individuală

SRL - Societate cu
Răspundere Limitată

Gospodărie
țărănească

SA - Societate
pe acțiuni

Patenta de
întreprinzător

SC - Societate
în comandită

Cooperativa
de producție

SNC - Societate
în nume colectiv

Baza legală: Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi Nr. 845 din 03.01.1992.
• Întreprinzător Individual - persoană fizică cu capacitate de exercițiu deplină, care practică activitate
de întreprinzător în nume și pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, și este înregistrată în
modul stabilit de lege (Legea RM privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor
individuali, Nr. 220-XVI din 19.10.2007);
• Patenta de întreprinzător este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfășura genul de
activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp (Legea cu privire la
patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998);
• În această lege găsești informație referitoare la modul de eliberare a patentei, valabilitatea patentei,
taxa și modul de achitare a patentei de întreprinzător.
• Gospodăria țărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole și asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai
gospodăriei țărănești), având ca scop obținerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderență a propriei producții agricole (Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier)
Nr.1353-XIV din 03.11.2000);
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• Societatea cu răspundere limitată este societatea comercială cu personalitate juridică al cărei capital
social este divizat în părți sociale conform actului de constituire și ale cărei obligații sunt garantate cu
patrimoniul societății (Legea privind societățile cu răspundere limitată Nr. 135 din 14.06.2007, Codul
Civil (art. 145-155));
• Societate pe acțiuni este societatea comercială al cărei capital social este în întregime divizat în
acțiuni și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societății (Legea privind societățile pe acțiuni
Nr. 1134 din 02.04.1997, Codul Civil (art. 156-170));
• Societate în nume colectiv este societatea comercială ai cărei membri practică, în con-formitate cu
actul de constituire, activitate de întreprinzător în numele societății și răspund solidar și nelimitat pentru obligațiile acesteia (Codul Civil (art. 121-135));
• Societate în comandită este societatea comercială în care, de rând cu membrii care practică în numele societății activitate de întreprinzător și poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligațiile
acesteia (comanditați), există unul sau mai mulți membri-finanțatori (comanditari) care nu participă la
activitatea de întreprinzător a societății și suportă în limita aportului depus riscul pierderilor ce rezultă
din activitatea societății.
(Codul Civil (art. 136-144))
• Cooperativă este asociația benevolă de persoane fizice și juridice, organizată pe principii corporative
în scopul favorizării și garantării, prin acțiunile comune ale membrilor săi, a intereselor lor economice
și a altor interese legale. (Codul Civil (art. 171-178));
Descrierea formelor organizatorico-juridice a întreprinderilor:
Î.I. + denumirea
Afaceri de familie de obicei agricultură, artizanat, comerț, etc.
Patrimoniu format din bunurile personale ale fondatorului minim un fondator. Fondatorii nu sunt
obligați să participe la activitatea societății.
SRL + denumirea
Cele mai răspândite IMM sunt în agricultură, turism, comerț, servicii etc.
5.400 lei minim un fondator maxim 50. Prin patrimoniul societății.
S.A. + denumirea
Întreprinderi mari în domeniul bancar, telecomunicații, comerț, asigurări, producție mobilier, etc.
20 000 lei, Capitalul social divizat în acțiuni.
Structură mai extinsă și mai puțin flexibilă decât în S.R.L. Fondată de una sau mai multe persoane fizice
sau juridice .
Prin patrimoniul societății, în limitele participațiunilor Societatea nu răs-punde pentru obligațiile
acționarilor săi. Fondatorii socie-tății răspund solidar pentru obligațiile lor.
S.N.C. + denumirea
Afaceri mici în care asociații realizează activitatea în comun. Variabil, format din cote de participare.
2-20 persoane fizice sau juridice. O persoană fizică sau juridică poate fi asociat doar la un S.N.C,
Fiecare participant poate reprezenta societatea în raport cu terții. Conducerea se poate efectua prin o
persoană (în bază de procură) și în mod colegial. Fiecare membru = 1 vot, dacă nu se prevede altfel.
Răspundere subsidiară solidară și nelimitată a fondatorilor și membrilor, prin întreg patrimoniul lor.
S.C. + numele sau denumirea comanditaților
Întreprinderi mici. Volum mic de servicii prestate sau produse. Relații apropiate dintre fondatori.
Variabil, format din cote de participare. Min 1 comanditar și 1 comanditat. Max 20 persoane.
Comanditații conduc. Comanditarii (membri finanțatori) nu se implică la activitatea întreprinderii
Persoana poate fi comanditat doar în o S.C. și nu poate fi membru al S.N.C.
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Răspundere solidară și nelimitată a comanditaților pentru obligațiunile societății și răspunderea comanditarilor pentru pierderi în limita aportului depus Societatea nu poartă răspundere pentru obligațiile
asociațiilor, care nu sunt în legătură cu activitatea acesteia.
C.P. + scopul principal al activității
Pentru favorizarea și garantarea intereselor economice și legale a membrilor, prin acțiunile lor comune.
Variabil, format din cote de participare. Minim 5 membri, persoană juridică sau fizică (vârsta minimă
16 ani).
Răspundere subsidiară solidară prin patrimoniul societății, în limitele participațiunilor În 2 luni după
aprobarea bilanțului contabil anual, membrii sunt obligați să recupereze pierderile prin contribuții suplimentare.
Tabel 8: Descrierea comparativă a Întreprinderii individuale sau Societate cu Răspundere Limitată

• Nu e nevoie de capital inițial minim
• Nu sunt restricții privind bunurile care sunt
puse la baza afacerii.
• Nu există cerințe privind formarea unui capital
de rezervă.
• Administrarea este mai simplă, deoarece fondatorul o poate administra singur, ori angaja un
manager (e nevoie de mai puțini specialiști pentru
a administra afacerea), birocrația e mai mică.

• Este nevoie de capital inițial minim de 5400 lei
• Legea stabilește modul în care banii și bunurile
pot fi depuse în capitalul social.
• Este obligatorie formarea capitalului de
rezervă (10% din capitalul social) prin vărsăminte
anuale de min 5% din beneficiul net al S.R.L.
• Administrarea e mai complicată, deoarece
pot fi mai mulți asociați, cu ponderi diferite în
ca-pitalul social, trebuie să fie respectate reglementările complexe de ordin juridic și financiar
(mai mare birocrație). Mai costisitoare serviciile
de consultanță.

• Fondatorul răspunde pentru obligațiile
întreprinderii cu tot patrimoniul său, cu excepția
bunurilor care, conform legii, nu pot fi urmărite.
Risc financiar mai mare. Poate pierde bunurile
familiei în caz de eșec.
• Limitată la nivel de finanțare, băncile de obicei
nu iau în serios așa întreprinderi.

• Întreprinderea răspunde pentru obligații
doar cu patrimoniul său propriu. Asociații poartă
răspundere pentru obligațiile societății numai în
limita valorii cotelor ce le aparțin. Deci, risc minim
pentru fondatori.
• Mai credibile în față băncilor și a creditorilor.

Dezavantaje

Societate cu Răspundere Limitată

Avantaje

Dezavantaje

Avantaje

Întreprindere Individuală

5.2. CARE ESTE PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A FIRMEI?
ETAPA 1: Pregătește-te
• buletinele de identitate ale fondatorilor și a administratorului;
• lista cu variante de denumire a întreprinderii (în
limba română)
• acte privind sediul firmei, care poate fi:
• domiciliul fondatorului;
• imobilul acordat de o persoană fizică nefondatoare
(actul ce confirmă dreptul de proprietate și decizia
autentificată notarial, prin care fondatorul permite
utilizarea acestui imobil pentru desfășurarea activității
juridice) imobilul luat legal în chirie de la o persoană
juridică;
• (contractul de chirie autentificat notarial și scrisoarea de garanție a proprietarului).
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• tipul formei organizatorico-juridice pentru firma ta;
• termenul în care vrei să fie deschisă firma CÎS
înregistrează întreprinderea în termen de maxim 5
zile lucrătoare (3 zile lucrătoare în cazul Î.I.) de la data
prezentării întregului set de documente. Firma poate fi
înregistrată și la urgență (în 4 și 24 h), precum și în zile
de odihnă sau sărbătoare;
• genurile de activitate pentru care optezi (în actele de
constituire vor fi incluse maxim 5). Consultă Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM);
• tarifele aprobate de Guvern pentru serviciile cu plată
prestate de CÎS.

Cheltuieli de
înregistrare
Taxa pentru
înregistrare
Perfectarea actelor

Regim normal

Perfectarea
actelor în 24 ore

Perfectarea actelor în 4 ore

250 lei (în 5 zile)
54 lei (Î.I. în 3 zile)

500 lei
216 lei

1000 lei
432 lei

108 lei (5 zile)

216 lei

432 lei

39 lei

78 lei

156 lei

Rezervarea
denumirii
Extras din Registru

252 lei

Publicarea în
Buletinul CÎS

54 lei

Aprobarea denumirii
la Centrul de
terminologie

40 lei

Ștampila

189 lei

239 lei

Pentru informații detaliate privind taxele de înregistrare a întreprinderii puteți accesa site:
http://cis.md/content/61
ETAPA 2: Acționează
Mergi la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat cu setul de acte
adrese, telefoane găsești la http://cis.gov.md/content/68
tel. informații 022 274 406
Există și posibilitatea de a înregistra firma prin intermediul reprezentantului prin procură și a
întreprinzătorului individual prin intermediul internetului.
ETAPA 3: Urmărește
CÎS verifică dacă nu ai datorii la
bugetul public național și nu dispui
de întreprinderi anterior înregistrate,
care nu funcționează și nu au fost
lichidate în modul stabilit de lege.

CÎS verifică denumirea
persoanei juridice

Completezi o cerere de
înregistrare
conform modelului.

Achiți taxa de înregistrare la
bancă și prezinți bonul de
plată reprezentantului CÎS

CÎS acceptă actele pentru
înregistrare

CÎS verifică dacă administratorul
(altul decât fondatorul) nu
prestează muncă prin cumul la o
altă unitate în calitate de
administrator

CÎS emite un certificat pentru
deschiderea contului provizoriu
în bancă și depunerea capitalului
social

CÎS face comanda pentru
executarea ștampilei

CÎS numește data exactă și ora, nr
cabinetului și numele registratorului, când vor fi emise actele de
constituire

CÎS îți înregistrează
întreprinderea
și primești actele de
înregistrare

Vii la CÎS la data și ora stabi-lită, fără
întârziere, cu certi-ficatul bancar
- dovadă că ai depus mijloacele
financiare în capitalul social

Alegi banca cu care vei lucra și
depui mijloacele financiare în
contul întreprinderii care va constitui
capitalul social (min 40% pentru SRL +
restul 60% în maxim 6 luni de la data
înregistrării.
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Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual nu se admite în cazul în care:
1. persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător individual;
2. persoana respectivă este lipsită, prin hotărârea instanței de judecată, de dreptul de a practica activitate de întreprinzător;
ETAPA 4: Verifică actele de înregistrare
Decizia Camerei Înregistrării de Stat privind înregistrarea (coincide cu data înregistrării persoanei
juridice)
• Certificatul de Înregistrare (cu numărul unic de identificare IDNO, care coincide cu codul fiscal)
• Extrasul din Registrul de Stat
• Actele de Constituire (Decizia de fondare, Statutul)
• Ștampila și adeverința de fabricare a ștampilei
• Înștiințarea despre luarea la evidență fiscală, statistică, medicală și socială.
Actele de constituire vor fi emise administratorului, deoarece conform Codului Civil (art.61), persoana
juridică își exercită, de la data constituirii, drepturile și își execută obligațiile prin administrator. Iar
întreprinzătorul individual fiind unicul fondator este și administrator.
Pe viitor, la CÎS vei apela în următoarele cazuri:
1. Comandarea Extrasului din Registrul de Stat;
2. Înregistrarea modificărilor în actele de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de Stat (în maxim
30 zile de la adoptarea deciziei de modificare);
3. Suspendarea temporară a activității (maxim 3 ani).
La schimbarea sediului:
• În maxim 7 zile anunți CÎS și Inspectoratul Fiscal (teritorial) despre modificare;
• Publici aviz în Monitorul Oficial.

5.3. CE FACI DUPĂ CE AI ÎNREGISTRAT FIRMA?
PAS 1: Analizezi ofertele bancare pentru a deschide un cont curent
La ce să atragi atenție?
1. Reputația băncii
2. Amplasarea băncii (să fie în raza în care activezi, aproape de IFS, CNAS, CNAM teritoriale)
3. Tarifele pentru deservire
4. Produsele/serviciile pe care le oferă persoanelor juridice (deservire conturi, carduri salariale, webclient, credite, rate de schimb etc.)
5. Operativitate
6. Programe de fidelizară
PAS 2: Deschizi contul curent
1. Cu actele de constituire te duci la bancă și îndeplinești cererea de deschidere a contului curent
2. Revii la bancă în aproximativ 5 zile (după ce aceasta primește înștiințarea de la Inspectoratul Fiscal)
3. Semnezi fișele cu specimenul de semnătură
4. Citești atent contractul privind deschiderea contului curent, îl semnezi
5. Ti se dau coordonatele contului
PAS 3: Pui firma la evidență fiscală, statistică, medicală și socială
Te prezinți cu documentele (original + copie) specificate în schema de pe pagina următoare la oficiile
teritoriale:
1. IFS (Inspectoratul Fiscal de Stat) – www.fisc.md
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2. CNAM (Compania Națională de Asigurări în Medicină) – www.cnam.md
3. CNAS (Casa Națională de Asigurări Sociale) – www.cnas.md
4. BNS (Biroul Național de Statistică) – www.statistica.md
După ce ai pus firma la evidență la CNAM, CNAS și BNS urmează:
Pentru actul vizitei fiscale este necesar de
prezentat următoarele acte:

IEFS
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Certificat de înregistrare;
Extrasul din registrul de stat;
Decizie privind înregistrarea întreprinderii;
Statutul / Actul de constituire;
Buletinul de identitate al fondatorului;
Buletin de identitate al conducătorului;
Ordin de încadrare în funcție a contabilului;
Contract de arendă a subdiviziunii, oficiilor, filialelor;
Codurile activității din înștiințarea despre luarea la evidență fiscală, statistică, medicală și socială;
mape plastic cu șină.

CNAM
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Pentru certificatul de înregistrare a subdiviziunii (orginal+copie):

buletinul de identitate;
contractul de locațiune;
certificatul de înregistrare;
extrasul din registrul de stat;
formular completat.

CNAS

În maxim 10 zile de la obținerea certificatului de înregistrare:

✓✓ buletin de identitate;
✓✓ certificatului de înregistrare;
✓✓ formularul completat.
BNS
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

În maxim 10 zile de la obținerea certificatului de înregistrare:

certificatul de înregistrare;
extrasul din registrul de stat;
decizia de fondare;
înștiințarea despre luarea la evidență fiscală, statistică, medicală și socială;
rechizite bancare;
adeverința de fabricare a ștampilei;
buletinul de identitate al fondatorului/fondatorilor;
fișa contribuabilului la bugetul asigurărilor sociale (completat).

NOTĂ: Pe copii trebuie să fie aplicată ștampila firmei.
În maxim 1 lună de la obținerea certificatului de înregistrare:
✓✓ înștiințarea despre luarea la evidență fiscală, statistică, medicală și socială;
✓✓ certificat de înregistrare;
✓✓ extrasul din registrul de stat.

Pas 4: Obții licența și sau autorizațiile necesare pentru desfășurarea activității de antreprenoriat (vezi
pct. 5.4 și pct. 5.5).
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5.4. CARE ESTE PROCEDURA DE LICENȚIERE?
Genurile de activitate supuse reglementării prin licențiere
Baza normativă: Legea 451 din 30.07.2001 privind licențierea unor genuri de activitate.
Pentru obținerea licenței trebuie de depus la Camera de Licențiere o cerere în care sunt indicate
următoarele date pentru persoana juridică:
✓✓ Denumirea completă a întreprinderii;
✓✓ Adresa juridică;
✓✓ Codul fiscal;
✓✓ Genul de activitate supus licențierii;
✓✓ Sediul filialelor;
✓✓ Lista actelor anexate la cerere care vor confirma abilitatea de desfășurare a genului de activitate pentru care este solicitată licența.
✓✓ Actele anexate:
✓✓ Copia Certificatului de Înregistrare a întreprinderii;
✓✓ Adeverința ce confirmă lipsa datoriilor față de bugetul consolidat de stat al asigurării sociale;
✓✓ Alte acte în dependență de condițiile de licențiere a unui sau altui gen de activitate.
Camera va examina documentele prezentate și va adopta decizia de eliberare sau de respingere a cererii
în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, începând cu data primirii cererii. Înștiințarea privind o hotărâre
ori alta se expediază solicitantului în scris, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării
deciziei.
Autoritățile de licențiere:
✓✓ Camera de Licențiere (licențiază majoritatea genurilor de activitate);
✓✓ Banca Națională a Moldovei;
✓✓ Comisia Națională a Pieței Financiare;
✓✓ Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
✓✓ Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației;
✓✓ Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Contacte Camera de Licențiere
Adresa: Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare, 124
Informații de contact: tel. (+373) 22 54 21 14, hot line (+373) 22 27 22 21
Web: http://www.licentiere.gov.md/

5.5. CARE ESTE PROCEDURA DE AUTORIZARE?
După înregistrarea de stat, întreprinderea trebuie să obțină diverse autorizații speciale pentru a începe
și a desfășura o afacere.
Autorizație = licențe, permise, certificate, avize, aprobări, coordonări.
Autorizația = act de autoritate al administrației publice locale, prin care se
obține dreptul de a desfășura o anumită activitate, în baza unor documentații
specifice pentru fiecare gen de solicitare în parte.
În conformitate cu legislația Republicii Moldova unele activități sunt supuse licențierii și/sau autorizării.
Sunt mai multe tipuri de autorizații, pentru confirmarea unor cerințe tehnice, norme separate sub un
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anumit aspect, de exemplu: autorizația sanitară, autorizația sanitar - veterinară, autorizația de activitate
și import/export, autorizația de retransmisie etc:
Autorizația sanitară - pentru toate unitățile de comerț, alimentație publică și de deservire socială.
Autorizația sanitar - veterinară de funcționare - pentru piețele agroalimentare, gheretele de comercializare a ouălor, farmaciile veterinare, unitățile în care se comercializează carne tranșată și pește, produse
de origine animală. Cea mai frecvent întâlnită este autorizația sanitară.
Cine se supune supravegherii sanitar-epidemiologice de stat?
Orice agent economic, indiferent de forma de proprietate, pentru care sunt stabilite cerințe sanitarigienice și antiepidemice și necesită supravegherea respectării acestora, cu excepția acelor obiecte în
care nu activează oamenii, iar factorii de muncă și de mediu (aerul, apa, solul, produsele alimentare) nu
influențează negativ mediul de viață și sănătatea populației.
Ce se supune autorizării sanitare?
Activitățile de întreprinzător, care constituie risc pentru sănătatea populației și nu contravin legislației
sanitare în vigoare.
Baza normativă: Hotărârea Guvernului nr. 920/30.08.2005 ”cu privire la Nomenclatorul autorizațiilor,
permisiunilor și certificatelor, eliberate de către autoritățile administrative centrale și organele subordonate acestora persoanelor fizice și juridice pentru practicarea activității antreprenoriale”
Cine solicită autorizația sanitară?
Autoritățile administrative centrale în subordinea cărora se află obiectivul(ele) supus(e) supravegherii sanitar epidemiologice de stat conform cerințelor indicate în “Autorizația sanitară de funcționare”,
specificând genul de activitate pentru care se solicită autorizarea.
Agenții economici poartă responsabilitate personală conform legislației în vigoare pentru crearea
condițiilor optime de muncă și securitatea sănătății angajaților, populației pentru calitatea mărfurilor și
produselor alimentare pe care le produc ori le comercializează (depozitează).
Care este procedura de obținere a autorizației sanitare de funcționare?
Agentul economic depune o cerere conform modelului stabilit în instituțiile de medicină preventivă
teritoriale. Procedura de autorizare sanitară a obiectivelor în instituțiile Serviciului sanitar-epidemiologic de stat se efectuează în timp de 10 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii și a documentelor necesare de către solicitanți. În final, autorizația sanitară de funcționare se semnează de către
medicul șef sanitar de stat al teritoriului (sau adjuncții lui). În procesul de autorizare pot fi folosite
materialele de supraveghere, rezultatele investigațiilor de laborator și măsurătorilor precedente (care nu
vor depăși 12 luni de la examinare).
Pentru obiectivele nou construite, reconstruite, reprofilate, modernizate (primar) autorizația se
eliberează la etapa de recepție în exploatare, prezentând:
a) copia certificatului de înregistrare a unității economice;
b) copia actului de proprietate sau contractul de închiriere a spațiilor;
c) lista grupelor de produse/mărfuri, care urmează a fi fabricate, depozitate, comercializate (se va include în cerere).
Pentru prorogarea autorizației sanitare de funcționare (vizare), în cazul când în activitate pe perioada
de referință nu au parvenit modificări în genul de activitate, la cerere se va anexa doar raportul privind
rezultatele atestării locurilor de muncă.
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În caz de schimbare sau extindere a activității, agenții economici respectivi va solicita instituțiilor de
medicină preventivă teritoriale o nouă autorizație sanitară de funcționare.
În cazul în care agenții economici nu îndeplinesc condițiile sanitar-epidemiologice de funcționare pentru care a fost autorizate, iar conducătorul nu a suspendat din propria inițiativă funcționarea obiectivului, Medicul șef-sanitar de stat al teritoriului retrage autorizația sanitară de funcționare prin emiterea hotărârii de suspendare a activității întreprinderii. Activitatea obiectivelor se suspendă și în cazul
funcționării acestora cu valabilitatea expirată a autorizațiilor sanitare.
Agenții economici sunt obligați să informeze instituțiile Serviciului sanitar-epidemiologic de stat despre modificările în structura unității și situațiile excepționale (defectarea apeductelor magistrale, prizelor de apă, stațiilor de tratare a apei, rețelei de canalizare, sistemei de ventilare, cazuri de intoxicații și
îmbolnăviri profesionale etc.).
Amplasarea și funcționarea rețelei de comerț ambulant (puncte comerciale cu amănuntul constituită
din chioșcuri, pavilioane, cafenele de vară, mini cafenele, precum și o parte din unitățile comerciale
nestaționare (tarabe, coșuri) și puncte comerciale ambulante (cărucioare, cisterne, auto remorci, automagazine etc.)se admite numai cu avizul centrelor teritoriale de igienă și epidemiologie și în baza
autorizațiilor sanitare pentru așa gen de activitate.
Baza normativă: Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulilor de
funcționare a rețelei de comerț ambulant și a Regulilor de comerț în piețele din Republica Moldova
Nr.517 din 18.09.96.
Autorizații de funcționare de la Administrația Publică Locală.
Pentru desfășurarea unor activități comerciale, este nevoie și de autorizația administrației publice locale. În acest sens, direcțiile de comerț și alimentație publică ale primăriilor municipiilor și comitetelor
executive raionale eliberează autorizații de amplasare a unităților comerciale. În or. Chișinău, Primăria
eliberează autorizația unității comerciale și/sau de prestări servicii:
Termen

Pentru unități comerciale și/sau de prestări servicii:

până la 5 ani

amplasate în spații proprietate privată

nu mai mult de 5 ani

amplasate în încăperi închiriate

până la 3 ani

gherete și pavilioane

până la 1 ani

tarabe, tonete, remorci, automobile și alte unități de comerț
ambulant - provizoriu

Autorizația de funcționare se perfectează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, începând cu data
primirii cererii și documentelor.

5.6. PROTECȚIA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE?
Proprietatea intelectuala se refera la invenții (brevete), mărci, nume, imagini, design, utilizate în
activități comerciale, opere literare si artistice, simboluri, etc. Deținătorul proprietății intelectuale poate
controla și poate obține beneficii de pe urma utilizării acestor obiecte de proprietate intelectuală de
persoanele terț interesate.
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Cum sa menționat mai sus proprietatea intelectuală se divizează în:
1. Mărci;
2. Invenții;
3. Desene / Modele industriale;
4. Indicații geografice, denumiri de origine, specialități tradiționale garantate;
5. Soiuri de plante;
6. Topografii CI;
7. Drept de autor si drepturi conexe.
Cele mai răspândite din ele în Republica Moldova în contextul desfășurării unei activități de antreprenoriat este marca comercială, brevet de invenții, drept de autor si drepturi conexe, etc.
Marca = orice semn sau orice combinație de semne susceptibile de reprezentare grafică, care servesc la
deosebirea produselor sau a serviciilor anumitor persoane fizice/juridice de ale altor persoane.
Cel mai frecvent întâlnite tipuri de mărci sunt: verbale, figurative, combinate, tridimensionale, și de alt
tip.
Organul competent împuternicit să înregistreze mărcile pe teritoriul Republicii Moldova este Agenția
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI).
Baza normativă: Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI (adoptata la 29.02.2008, in vigoare din
06.09.2008).
Cum înregistrezi o marcă ?
Pentru a înregistra o marcă este necesar de a prezenta la AGEPI o cerere de înregistrare a mărcii,
întocmită pe un formular-tip. Cererea trebuie să se refere la o singură marcă.
Cererea include:
✓✓ formularul cererii, prin care se solicită înregistrarea mărcii;
✓✓ reprezentările grafice ale mărcii.
La cerere se pot anexa după caz un șir de alte documente conform prevederilor REGULAMENTULUI
privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor.
Etapele de înregistrare a mărcii:
✓✓ depunerea cererii;
✓✓ examinarea respectării condițiilor de depunere a cererii de înregistrare a mărcii;
✓✓ publicarea datelor cererii depuse;
✓✓ examinarea în fond a cererii;
✓✓ înregistrarea mărcii și eliberarea titlului de protecție.
Fiecare etapă se efectuează în decursul unei anumite perioade de timp. Orice persoană fizică sau juridică
este în drept să depună cerere de înregistrare a mărcilor atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în
străinătate. Titularul mărcii înregistrate are dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi și de a
interzice folosirea ei neautorizată. Durata de valabilitate a certificatului de înregistrare a mărcii este de
10 ani cu posibilitatea reînnoirii pe o perioada de 10 ani ori de câte ori este necesar.
Taxele serviciului de înregistrare a mărcii:
Formularele de la AGEPI (http://www.agepi.md/md/trademarks/forms.php)
BREVET DE INVENȚII
Invențiile sunt protejate în Republica Moldova prin următoarele titluri de protecție:
✓✓ Brevet de invenție;
127

✓✓ Brevet de invenție de scurta durata.
Dreptul la brevet aparține inventatorului (inventatorilor) sau succesorului sau în drepturi. Nu exista
discriminare în ceea ce privește acordarea brevetelor în funcție de locul creării invenției, domeniul
tehnologic, de faptul ca produsele sunt importate sau sunt de origine autohtona. Dreptul la brevet pentru invenția creata de salariat aparține unității, daca contractul încheiat între ei nu prevede altfel.
Baza normativă: Legii nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecția invențiilor.
Ce reprezintă un brevet de invenție?
Brevetul de invenție este un titlul de protecție ce conferă titularului dreptul exclusiv de exploatare a
invenției pe o perioada de 20 de ani.
Ce reprezintă un brevet de invenție de scurta durata?
Brevetul de invenție de scurta durata este un titlul de protecție ce conferă titularului dreptul exclusiv de
exploatare a invenției pe o perioada de 6 de ani cu posibilitatea prelungirii termenului de valabilitate
pentru o perioada de cel mult 4 ani.
Care invenții sunt brevetabile?
O invenție din orice domeniu tehnologic poate fi brevetata sub rezerva ca aceasta sa corespunda
următoarelor cerințe de baza pentru brevetare:
✓✓ trebuie să existe o „invenție”;
✓✓ invenția trebuie sa fie „susceptibilă de aplicare industriala”;
✓✓ invenția trebuie să fie „noua”;
✓✓ invenția trebuie sa implice o „activitate inventivă”.
✓✓ în cazul brevetelor de invenție de scurta durata se considera ca o invenție implică o activitate
inventivă, daca ea prezintă avantaj tehnic sau practic.
Pentru ce este nevoie de a obține un brevet?
Brevetul reprezintă un mijloc de valorificare a invenției, conferind titularului brevetului dreptul de a
interzice oricărei persoane să fabrice sau să utilizeze invenția sa. Un brevet de invenție este un mijloc
de a opri concurența privind invenția în cauza, pe o perioada de timp limitata. Acest drept este valabil
numai în tara în care a fost acordat brevetul. În general, brevetele sunt folosite pentru a proteja piețele
de contrafacerea produselor.
Dacă cercetările de marketing arată că ați putea obține profit de la utilizarea, fabricarea sau vinderea
invenției, este necesar sa comparați costul brevetării invenției cu profitul posibil.
Profitul sau venitul poate fi obținut prin aplicarea efectiva în țara de către titular sau, după caz, de către
licențiații acestuia a unei invenții brevetate in Republica Moldova, incluzând fabricarea produsului sau,
după caz, aplicarea procedeului.
Care este durata de valabilitate a brevetului?
Durata de valabilitate a unui brevet este de 20 de ani, a unui brevet de scurta durata – de 6 ani cu posibilitatea prelungirii încă pe 4 ani, de la data depozitului național reglementar.
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Pentru a menține brevetul în vigoare este necesar de a achita taxe anuale pe parcursul duratei de valabilitate a brevetului.
Informații de contact AGEPI:
Tel. (+373-22) 400607, 400608;
Anticamera:(+373-22) 400500;
Fax: (+373-22) 440119
str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
mun. Chișinău, MD-2024, Republica Moldova

5.7. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTRACTELE
COMERCIALE
V-ați gândit vreodată că cifra de afaceri sau
profitul unei întreprinderi poate fi influențat
semnificativ de calitatea contractelor pe care le
semnați? Au fost cazuri în care antreprenorii
la început de cale sau chiar cu experiență, au
semnat contracte care i-au dus în pragul falimentului.
Unul dintre aceștia atunci când a semnat un
contract pentru o perioadă de cinci ani, a ignorat clauza care îi interzicea să modifice costurile legate de întreținerea unui echipament.
La momentul semnării contractului nu părea
să fie important. Însă pe parcursul realizării
contractului costurile de întreținere a echipamentului dar a crescut semnificativ . Într-un final întreprinderea a ajuns în stare de insolvabilitate temporară.
Această situație se datorează pentru că nu a știut sau nu a putut să apeleze la un jurist atunci când a fost
cazul. În multe cazuri se întâmplă antreprenorilor la început de drum și nu înțeleg importanța unui
contract bine făcut.
Orice contract trebuie privit ca o înțelegere, acord de voință prin care două sau mai multe persoane
fizice sau juridice fac o înțelegere pentru a realiza un anume scop astfel iau naștere, modifică sau sting
un raport juridic.
La încheierea unui contract, trebuie îndeplinite câteva condiții esențiale:
1. Existența părților. Pentru încheierea contractului părțile benevol, nesilit de nimeni, acceptă semnarea contractului cunoscând consecințele asumate în urma semnării acestuia.
2. Capacitatea de a contracta. Un contract poate fi considerat că este valabil încheiat, dacă părțile au
avut, la momentul încheierii sale, aptitudinea de a-și asuma drepturile și obligațiunile ce izvorăsc din
acest contract.
3. Determinarea exactă a obiectului contractului. Orice contract trebuie să aibă un obiect în lipsa
căruia este declarat nul. De exemplu contractul de vânzare-cumpărare, obiectul contractului îl constituie bunul care urmează a fi vândut.
4. Scopul în care s-a încheiat contractul respectiv.
5. Forma contractului. Forma contractului presupune conținutul lui expus în scris și/sau autentificat în
modul corespunzător prevăzut de lege.
Câteva sfaturi la încheierea unui contract
1. Orice contract poate fi negociat;
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2. În cazul în care înțelegeți că semnați un contract care conține neclarități nu le evitați, trebuie să le
clarificați și să fie redactate clar de comun acord;
3. Stabiliți de la bun început limba contractului și locul rezolvării litigiilor în cazul apariției, pentru a
evita pierderea de timp cauzate de acest contract;
4. În cazul dacă întimpinați careva greutăți la realizarea unui contract puteți înainta părții contractului
propuneri de modificare a lui pentru a nu ajunge în situații de litigii;
5. Puteți prevedea sau evita unele clauze în contract care ar permite rezervarea unor aspecte la realizarea contractului;
6. Dacă aveți de semnat un contract ce presupune o sumă substanțială consultați neapărat juristul,
specialiștii tehnici etc.;
Pentru a vedea tipurile și forma contractelor comerciale consultați Codul Civil al Republicii Moldova.

CAPITOLUL 6. UNELE ASPECTE REFERITOARE LA
IMPOZITARE ȘI CONTABILITATE
Pentru a fi un antreprenor nu trebuie să fii contabil, dar trebuie să știi noțiunile generale de finanțe și
contabilitate. Comunicarea eficientă cu contabilul tău asigură antreprenorului informațiile necesare în
procesul decizional.

6.1. CE PLĂȚI OBLIGATORII, IMPOZITE ȘI TAXE
VEI AVEA DE ACHITAT?
Impozitele și taxele fac parte din categoria de plăți obligatorii, pe care orice agent economic trebuie să le
efectueze în conformitate cu legislația. Acestora li se alătură contribuțiile de asigurări sociale și primele
medicale.
Tipurile de impozite și taxe generale de stat sunt următoarele:
Impozit pe venit: Conform Codului Fiscal (inclusiv modificările în anul 2013), suma totală a impozitului pe venit se determină:
a. pentru persoane fizice și întreprinzători individuali, în mărime de:
• 7% din venitul anual impozabil ce nu depășește suma de 27852 lei;
• 18% din venitul anual impozabil ce depășește suma de 27852 lei;
b. pentru persoanele juridice (întreprinderi mici și mijlocii) – 3% din venitul activității operaționale (ce
nu depășește anual venitul operațional de 600 000 lei);
c. pentru persoanele juridice (cu excepția întreprinderilor mici și mijlocii specificate în pct. b) – 12%
din venitul impozabil(profit);
d. pentru gospodăriile țărănești (de fermier) – în mărime de 7% din venitul impozabil, obținut din
activitatea antreprenorială;
e. pentru agenții economici al căror venit a fost estimat în conformitate cu art. 2251 din Codul Fiscal –
în mărime de 15% din depășirea venitului estimat față de venitul brut înregistrat în evidența contabilă.
Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.) este un impozit indirect. Conform Codului Fiscal (inclusiv
modificările în anul 2013) se stabilesc următoarele cote ale T.V.A.:
a. cota-standard - în mărime de 20% din valoarea livrărilor impozabile efectuate în Republica Moldova
și la import, cu excepția livrărilor impozabile la cote reduse;
b. cotă redusă în mărime de 8% din valoarea livrărilor impozabile pentru:
✓✓ pâine și produsele de panificație (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele
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și produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu
excepția produselor alimentare pentru copii care sânt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.
(1) pct.2);
✓✓ medicamente de la pozițiile tarifare 3001–3004, atât indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cât și autorizate de Ministerul Sănătății, importate și/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și medicamentele preparate în farmacii conform prescripțiilor magistrale, cu conținut de
ingrediente (substanțe medicamentoase) autorizate;
✓✓ mărfurile, importate și/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare 3005,
300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660, 300670000, 370790, 380894, 382100000,
382200000, 4014, 4015, 481890, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;
✓✓ gaze naturale și gazele lichefiate de la poziția tarifară 2711, atât la cele importate, cât și la cele livrate
pe teritoriul Republicii Moldova;
✓✓ producția din fitotehnie și horticultură în formă naturală și producția din zootehnie în formă
naturală, masă vie și sacrificată, produsă și/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova;
✓✓ zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat și/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;
c. cota zero – la mărfurile și serviciile livrate în conformitate cu art. 104 al Codului fiscal:
✓✓ mărfurile, serviciile pentru export și toate tipurile de transporturi internaționale de mărfuri (inclusiv
de expediție) și pasageri, serviciile de transport internațional al gazelor naturale prestate de către S.A.
“Moldova-Gaz”, precum și serviciile operatorului aerodrom (aeroport), de comercializare a biletelor de
călătorie în trafic internațional, de deservire la sol a aeronavelor, inclusiv de livrare a combustibilului și
a mărfurilor la bordul aeronavei, de securitate aeronautică și de navigație aeriană, aferente aeronavelor
în trafic internațional;
✓✓ energia electrică, energia termică și apa caldă pentru bunurile imobiliare cu destinație locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri;
✓✓ importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate:
✓✓ proiectelor de asistența tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile
internaționale și țările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;
✓✓ proiectelor de asistența investițională, finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate
Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum și din contul granturilor acordate
instituțiilor finanțate de la buget.
Accizul e un impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.
Plătitorii de accize sunt persoanele fizice și juridice care prelucrează, fabrică și/sau importă mărfuri
supuse accizelor, precum și subiecții care desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc.
Aceștia sunt obligați să țină registrul de evidentă a mărfurilor și să primească certificat de acciz până la
începerea activității în cauză.
Cotele accizelor se stabilesc în baza art. 122 al Codului Fiscal: în sumă absolută la unitatea de măsură
a mărfii sau advalorem în procente de la valoarea mărfurilor, fără a ține cont de accize și T.V.A., sau de
la valoarea în vamă a mărfurilor importate, luând în considerare impozitele și taxele ce urmează a fi
achitate la momentul importului, fără a ține cont de accize și T.V.A.
Taxa vamală este o plată obligatorie, percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea
mărfurilor de pe teritoriul vamal al Moldovei.
În tariful vamal se aplică următoarele tipuri de taxe vamale:
• ad valorem, calculată în procente față de valoarea în vamă;
• specifică, calculată în baza tarifului stabilit la o unitate de marfă;
• combinată.
Taxele rutiere sunt reglementate de Codul Fiscal, Titlul IX. Subiecții impunerii achită taxele rutiere la
conturile trezorăriale ale bugetului de stat.
Impozite și taxe locale: Taxa locală este o plată obligatorie aplicată de către autoritățile publice locale și
efectuată la bugetul unității administrativ-teritoriale. Subiecți ai impunerii sunt pentru:
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• taxa pentru amenajarea teritoriului;
• taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale;
• taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei);
• taxa de aplicare a simbolicii locale;
• taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială;
• taxa de piață;
• taxa pentru cazare;
• taxa balneară;
• taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și
satelor (comunelor);
• taxa pentru parcare;
• taxa pentru unitățile stradale de comerț și/sau de prestare a serviciilor;
• taxa pentru dispozitivele publicitare.
De asemenea, impozite locale sunt considerate și alte 2 categorii de impozite: impozitele pe bunuri
imobiliare și taxele pentru resursele naturale. Impozitul pe bunurile imobiliare reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare. Iar taxele pentru resurse naturale includ:
• taxa pentru apă;
• taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice;
• taxa pentru efectuarea explorărilor geologice;
• taxa pentru extragerea mineralelor utile;
• taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decât
cele destinate extracției mineralelor utile;
• taxa pentru exploatarea construcțiilor subterane în scopul desfășurării activității de întreprinzător,
altele decât cele destinate extracției mineralelor utile;
• taxa pentru lemnul eliberat pe picior.
Contribuții pentru asigurările sociale și primele de asigurare obligatorie
medicală (anul 2012)
Plătitorii contribuțiilor pentru asigurările sociale și primelor de asigurare
obligatorie medicală sunt următorii subiecți: persoanele angajate în baza
contractului individual de muncă, întreprinderile și organizațiile, proprietarii de terenuri agricole, fondatorii de întreprinderi individuale, titularii
patentelor de întreprinzător.
Tarifele contribuțiilor pentru asigurările sociale sunt următoarele:
6 % din salariu și alte recompense achitate individual;
23% la fondul de retribuire a muncii, achitate de angajator;
22% - pentru sfera agricolă (16% - angajator, 6% - bugetul de stat).
Tarifele pentru primele de asigurare obligatorie medicală sunt următoarele:
4% + 4% din salariu și alte recompense achitate individual de
angajați și, respectiv, angajator.

6.2. REGLEMENTAREA NORMATIVĂ A CONTABILITĂȚII
Evidenta contabilă reflectă operațiunile de ordin economico-financiar ce au loc într-o întreprindere, pe
parcursul unei perioade determinate de timp, operațiuni care sunt consemnate într-o anumită ordine și
conform unor reguli, stipulate de legislație.
Principalul document care reglementează activitatea contabilă este Legea Contabilității, Nr. 113 din 27
aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr.90-93, art.399 din 29 iunie 2007.
Contabilitatea se ține conform următoarelor principii de bază: continuitatea activității; contabilitatea
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de angajamente; permanența metodelor; separarea patrimoniului și datoriilor; necompensarea; și
consecvența prezentării. Informația din rapoartele financiare trebuie să corespundă următoarelor caracteristici calitative:
Claritatea – relevanța – credibilitatea - comparabilitatea

Ce sunt standardele naționale de contabilitate (SNC)?
Standardele Naționale de Contabilitate sunt standarde și interpretări bazate pe directivele Uniunii Europene, elaborate și aprobate de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, care stabilesc reguli generale, obligatorii privind ținerea contabilității și raportarea financiară.
Conform legii, contabilitatea se ține în limba de stat și în monedă națională, iar contabilitatea faptelor
economice efectuate în valută se ține atât în monedă națională, cât și în valută.
În funcție de forma juridică a întreprinderii, responsabilitatea pentru ținerea evidenței contabile se
repartizează după cum urmează:
Tipuri de întreprinderi

Factorul de răspundere

Întreprinzători individuali

Proprietarul

Întreprinderea ai cărei proprietari
au răspundere nelimitată

Partenerii

S.R.L.

Organul executiv

Evidenta contabilă a apărut din necesitatea estimării cantitative a resurselor. Pentru obținerea și prezentarea informației despre starea patrimoniului și a rezultatelor financiare ale întreprinderii, evidența
contabilă se bazează pe principii speciale, care sunt utilizate în toate țările cu economie de piață.
Informația din rapoartele financiare trebuie să corespundă următoarelor caracteristici calitative: să fie
simplă, veridică, clară, obiectivă, completă și utilă. Conținutul, de asemenea, trebuie să fie prioritar față
de formă.
Patrimoniul întreprinderii cuprinde totalitatea bunurilor, care aparțin întreprinderii și au fost procurate din surse proprii sau străine. Sursele proprii reprezintă drepturile întreprinderii, iar sursele străine
sunt datoriile care trebuie să fie rambursate.
În baza celor expuse, putem oferi următorul echilibru al evidenței contabile:
Patrimoniu = Drepturi + Datorii
Patrimoniul este numit activ, iar drepturile și datoriile – pasiv. Așadar, deducem că elementele principale ale evidenței contabile sunt patrimoniul, drepturile și datoriile fiecărui antreprenor. Dar evidența
contabilă nu se limitează doar la studierea bunurilor firmei, surselor de procurare. Utilizarea patrimoniului în activitatea sa duce la apariția cheltuielilor și veniturilor, care, la rândul lor, conduc la diminuarea sau creșterea patrimoniului.
Cheltuielile sunt mijloacele folosite de întreprindere pentru asigurarea activității sale. Veniturile sunt
avantajele economice obținute de întreprindere în rezultatul activității sale. Diferența dintre venituri și
cheltuieli este rezultatul financiar. Rezultatul financiar poate fi pozitiv (profit) sau negativ (pierdere).
Sisteme de evidentă contabilă în Republica Moldova
În Moldova sunt utilizate câteva sisteme de ținere a evidenței contabile, iar decizia de aplicare a uneia
sau alteia îi aparține fiecărui antreprenor în funcție de preferințele și specificul activității antreprenoriale.
A. Sistem în partidă simplă;
B. Sistem simplificat în partidă dublă;
C. Sistem complet în partidă dublă.
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A. Sistemul în partidă simplă:
Au dreptul să țină contabilitatea în partidă simplă, fără prezentarea rapoartelor financiare, întreprinderile care nu depășesc limitele a 2 din următoarele 3 criterii: venitul din vânzări – cel mult 3 mln. lei;
activele pe termen lung – cel mult 1 mln lei; numărul mediu de salariați – cel mult 9.
B. Sistemul simplificat în partidă dublă:
Au dreptul să țină contabilitatea simplificată în partidă dublă, cu prezentarea rapoartelor financiare
simplificate, întreprinderile care nu depășesc limitele a 2 din 3 criterii: venitul din vânzări – cel mult 15
mln lei; totalul bilanțului contabil – cel mult 6 mln lei; numărul mediu de salariați – cel mult 49.
C. Sistemul complet în partidă dublă:
Contabilitatea completă în partidă dublă, cu prezentarea rapoartelor financiare complete, o țin întreprinderile care nu corespund criteriilor menționate mai sus și, indiferent de criteriile specificate, este
obligatorie:
• Instituțiilor publice și de interes public;
• Întreprinderilor importatoare de mărfuri supuse accizelor;
• Instituțiilor financiare, caselor de schimb valutar, lombardurilor;
• Întreprinderilor din domeniul jocurilor de noroc și altele.
Pentru antreprenorii începători va fi mai comodă aplicarea contabilității în partidă simplă.

6.3. CE RAPOARTE, DECLARAȚII, FORME DE BAZĂ
TREBUIE SĂ PREZINȚI?
Agentul economic poate prezenta mai multe rapoarte,
dări de seamă în dependență de genul de activitate,
mărimea întreprinderii și forma juridică organizatorica a întreprinderii. Prin urmare, în tabelul de mai jos
vedeți câteva tipuri de impozite, dări de seamă care
urmează să le prezentați:
Tipuri de taxe, impozite, formulare și declarații prezentate de agenții economici
IMPOZITUL PE VENIT
Obligația: Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (forma
IRV 09) La darea de seamă (forma IRV 09) se prezintă anexa privind suma venitului achitat si impozitul
pe venit reținut din acesta repartizat pe subdiviziuni http://servicii.fisc.md/formulare.aspx.
Termenul de prezentare: Până la finele lunii următoare pentru curentă. În cazul când agentul economic pe parcursul lunii nu a efectuat nici o plată, de la care urma să se reține impozitul pe venit la sursa de
plată, darea de seamă nu se prezintă organului fiscal teritorial.
Termenul de achitare: Până la finele lunii următoare.
Categorii de contribuabili: Darea de seamă se prezintă de către plătitorii veniturilor conform art. 92
alin. (2) CF.
Baza legală: Codul fiscal (art. 92 alin. (2)).
Hotărârea Guvernului Nr. 10 din 19.01.2010 (anexa nr.2).
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TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
Obligația: Declarația privind TVA (forma TVA12). La Declarația privind TVA se prezintă obligatoriu
anexa “Lista facturilor fiscale primite” (forma TVA FACT) care va conține informația despre facturile
fiscale primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația, precum și anexa “Lista facturilor
fiscale eliberate” (forma TVA LIVR) în care se înregistrează toate facturile fiscale eliberate în perioada
fiscală pentru care se prezintă Declarația.
Anexele menționate constituie părți indispensabile ale Declarației privind TVA. http://servicii.fisc.md/
formulare.aspx?tm=5&pt=0
Termenul de prezentare: Până la finele lunii următoare pentru luna curentă.
Termenul de achitare: Până la finele lunii următoare pentru luna curentă.
Categorii de contribuabili: Persoanele juridice și fizice care sânt înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în confor-mitate cu prevede-rile art. 112 CF și/sau persoanele juridice și fizice care importă
servi-cii, indiferent de faptul dacă sânt sau nu sânt înregistrate în conformitate cu art. 112 CF.
Baza legală: Codul fiscal (art.115) Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012 (anexa nr. 1).
ACCIZE
Obligația: Declarația privind accizele pe luna ianuarie (forma ACZ 09)
https://servicii.fisc.md/formulare.aspx?tm=9&pt=0.
Termenul de prezentare: Până la finele lunii următoare pentru luna curentă.
Termenul de achitare: Achitarea accizelor se efectuează în momentul expedierii (transportării)
mărfurilor accizate din încăperea de acciz. Accizele la mărfurile importate se calculează și se achită de
către subiecții impunerii dată cu achitarea taxelor vamale.
Categorii de contribuabili: Declararea și achitarea se efectuează de persoanele juridice și persoanele
fizice care prelucrează și/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;
Achitarea: persoanele juridice și persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepția
mărfurilor specificate la art.124 CF alin.(1)-(3), (5), (7), (8).
Baza legală: Codul fiscal (art. 123 și art. 127 alin. (3)). Hotărârea Guvernului nr. 843 din18 decembrie
2009 (anexa nr.2).
IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE
Obligația: Darea de seama pentru bunurile imobiliare (Forma BIJ1), pentru gospodăriile țărănești (de
fermier) – Forma BIPF – 1; https://servicii.fisc.md/formulare.aspx?tm=23&pt=0
Termenul de prezentare: Calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezinta trimestrial organului
fiscal teritorial de către agenții economici cel târziu la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului
gestionar al anului fiscal în curs. Gospodăriile țărănești prezinta anual organului fiscal teritorial de către
serviciul de colectare a impozitelor si taxelor locale din cadrul primăriei
până la data de 15 iulie a anului fiscal în curs.
Termenul de achitare: Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare se realizează în părți egale, nu mai
târziu de 15 august si 15 octombrie a anului curent. În cazul achitării sumei impozitului integral, până la
30 iunie a anului fiscal în curs, subiectul impunerii beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei
impozitului ce urmează a fi achitat.
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Categorii de contribuabili: Declararea și achitarea se efectuează de persoanele juridice și persoanele
fizice care prelucrează și/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;
Achitarea: persoanele juridice și persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepția
mărfurilor specificate la art.124 CF alin.(1)-(3), (5), (7), (8).
Baza legală: Codul fiscal (art. 123 și art. 127 alin. (3)). Hotărârea Guvernului nr. 843 din18 decembrie
2009 (anexa nr.2).
IMPOZITUL FUNCIAR
Obligația: Darie de seama fiscale la impozitele funciar (Forma FUNJ – 2); pentru gospodăriile țărănești
(Forma BIPF – 1); https://servicii.fisc.md/formulare.aspx?tm=49&pt=1
Termenul de prezentare: Calculul impozitului funciar se prezinta anual organului fiscal teritorial de
către agenții economici până la data de 1 iulie a anului fiscal în curs. Gospodăriile țărănești (de fermier)
prezintă anual organului fiscal teritorial până la data de 15 iulie a anului fiscal în curs.
Termenul de achitare: Achitarea impozitului funciar se realizează în părți egale, nu mai târziu de 15
august si 15 octombrie a anului curent. În cazul achitării sumei impozitului integral, până la 30 iunie a
anului fiscal în curs, subiectul impunerii beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.
Categorii de contribuabili: Agenții economici care dețin bunuri imobile.
Baza legală: Codul fiscal Titlul VI. Ordinul IFPS nr. 24 din 06.02.2006
TAXELE LOCALE
TAXA PENTRU UNITĂȚILE STRADALE DE COMERȚ ȘI/SAU DE PRESTARE A SERVICIILOR
Obligația: Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13) http://servicii.fisc.md/formulare.
aspx?tm=27&pt=0
Termenul de prezentare: Până la finele lunii următoare pentru luna curentă Notă. Darea de seamă
se prezintă de către organele împuternicite de autoritățile administrației publice locale care au
responsabilități de calculare a taxei pentru unitățile stradale de comerț și/sau de prestare a serviciilor.
Categorii de contribuabili: Persoanele juridice sau fizice care dispun de unități stradale pentru comercializarea produselor și/sau prestarea serviciilor.
Baza legală: Titlul VII din Codul fiscal (anexă). Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.
TAXA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI
Obligația: Taxa pentru amenajarea teritoriului (TAT 07)
https://servicii.fisc.md/formulare.aspx?tm=27&pt=1.
Termenul de prezentare: Calculul se efectuează trimestrial până la data de 25 a luniiurmătoare după
trimestrul de gestiune.
Termenul de achitare: Achitare trimestrială până la data de 25 a lunii următoare după trimestrul de
gestiune.
Categorii de contribuabili: Persoanele juridice înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de
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bază impozabilă.
Baza legală: Codul Fiscal Titlul VIII Ordinul IFPS nr. 488 din 20.08.2007
TAXA PENTRU UNITĂȚILE COMERCIALE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII DE DESERVIRE SOCIALĂ
Obligația: Darea de seama pe taxa pentru unitățile comerciale si/sau de prestări servicii de deservire
sociala (Forma TAUCS06); https://servicii.fisc.md/formulare.aspx?tm=27&pt=1
Termenul de prezentare: Trimestrial (până la ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul
gestionar).
Termenul de achitare: Trimestrial (până la ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul gestionar).
Categorii de contribuabili: Agenții economici care dispun de spații comerciale.
Baza legală: Codul fiscal Titlul VII Ordinul IFPS nr. 21 din 02.02.2006
TAXELE RUTIERE
TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR DE CĂTRE AUTOVEHICULE A CĂROR MASĂ
TOTALĂ DEPĂȘESC LIMITELE ADMISE
Obligația: Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă
totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL -13)
https://servicii.fisc.md/formulare.aspx?tm=17&pt=0
Termenul de prezentare: Notă: Întrucât Darea de seamă se prezintă trimestrial, către ultima zi a lunii
următoare perioadei gestionare.
Termenul de achitare: Taxa se achită integral până la eliberarea autorizației.
Categorii de contribuabili: Persoanele juridice rezidenți ai Republicii Moldova - posesoare de autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise.
Baza legală: Titlul IX din Codul fiscal (anexa nr. 3); Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007
TAXA PENTRU FOLOSIREA ZONEI DE PROTECȚIE A DRUMURILOR DIN AFARA PERIMETRULUI LOCALITĂȚILOR PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE ȘI
MONTAJ
Obligația: Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj (forma TCM-07)
https://servicii.fisc.md/formulare.aspx?tm=17&pt=0
Termenul de prezentare: Notă: Întrucât Darea de seamă se prezintă trimestrial, către ultima zi a lunii
următoare perioadei gestionare.
Termenul de achitare: Taxa se achită la data depunerii proiectelor, data invitării specialistului la obiect
și până la obținerea autorizației pentru amplasarea obiectivelor de publicitate exterioară.
Categorii de contribuabili: Persoanele fizice și persoanele juridice care solicită autorizație pentru am137

plasarea publicității exterioare în zona de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților.
Baza legală: Titlul IX din Codul fiscal (anexa nr. 6) Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007
TAXA PENTRU FOLOSIREA ZONEI DE PROTECȚIE A DRUMURILOR DIN AFARA PERIMETRULUI LOCALITĂȚILOR PENTRU AMPLASAREA OBIECTIVELOR DE PRESTARE A
SERVICIILOR RUTIERE
Obligația: Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara
perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (forma TAOR07); https://servicii.fisc.md/formulare.aspx?tm=17&pt=0
Termenul de achitare: Taxa se achită la data depunerii proiectelor, data invitării specialistului la obiect
și până la obținerea autorizației pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.
Categorii de contribuabili: Persoanele fizice și persoanele juridice care solicită autorizație pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților.
Baza legală: Titlul IX din Codul fiscal (anexa nr. 6) Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007
ALTE PLĂȚI OBLIGATORII
CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII (A)
Obligația: Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4-BASS); http://www.cnas.md/lib.php?l=ro&idc=440&
Termenul de prezentare: Darea de seamă se prezintă trimestrial, către ultima zi a lunii următoare
perioadei gestionareSe prezintă la Casa Națională pentru Asigurare Socială.
Termenul de achitare: Achitarea se efectuează lunar, până la sfârșitul lunii imediat următoare celei de
gestiune.
Categorii de contribuabili: Angajatorii.
Baza legală: Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23.12.2013 Ordinul
CNAS nr. 102-A din 12.03.2008 (anexa nr. 1) Ordinul CNAS nr.72-A din 22.02.2006
CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII (B)
Obligația: Declarația REV1 + REV2, (1 exemplar) pentru fiecare angajat/fondator care nu deține codul
CPAS.
Termenul de prezentare: Timp de 10 zile de la angajare. Formularul REV2 este format din două părți,
după completare o parte rămâne la agentul economic, cealaltă – la subdiviziunea teritorială a CNAS.
Termenul de achitare: Nu se achită.
Categorii de contribuabili: Angajatorii.
Baza legală: Ordinul CNAS nr. 127-A din 06.04.2006
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CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII (C)
Obligația: Declarația REV5 + REV2 (1 exemplar) pentru fiecare angajat în parte, în format hârtie (până
la 10 angajați), obligatoriu și în format electronic (mai mult de 10 angajați). Declarațiile se prezintă.
Termenul de prezentare: Anual, până la data de 25 februarie (dacă sunt până la 20 angajați) sau până
pe 25 aprilie (dacă sunt mai mult de 20 angajați). Versoul formularului REV2 se completează
numai pentru pachetele care conțin formularele REV5.
Termenul de achitare: Nu se achită.
Categorii de contribuabili: Angajatorii.
Baza legală: Ordinul CNAS nr. 127-A din 06.04.2006, Ordinul 621-A din 19.12.2007
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

(RAPOARTE STATISTICE SE PREZINTĂ ORGANULUI TERITORIAL PENTRU STATISTICĂ) (A)

Obligația: Raport financiar anual SNC5 (bilanț contabil)
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=364&
Termenul de prezentare: Anual, până la 31 martie a anului următor. Prezentat de companii cu mai
mult de 49 salariați și venit din vânzări mai mare de 15 mln lei. Darea de seama se prezintă la Direcțiile
(secțiile) pentru statistică raionale (municipale).
Termenul de achitare: Nu se achită.
Baza legală: Art. 15 al Legii contabilității nr 113 din 27.04.2007
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

(RAPOARTE STATISTICE SE PREZINTĂ ORGANULUI TERITORIAL PENTRU STATISTICĂ) (B)

Obligația: Raport financiar simplificat SNC4
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=364&
Termenul de prezentare: Anual, până la 31 martie a anului următor. Prezentat de companii cu până
la 49 salariați și venit din vânzări până la 15 mln lei. Darea de seama se prezintă la Direcțiile (secțiile)
pentru statistică raionale (municipale).
Termenul de achitare: Nu se achită.
Categorii de contribuabili: Agenții economici care nu depășesc limitele a două din următoarele trei
criterii pentru perioada de gestiune precedentă:
- totalul veniturilor din vânzări - cel mult 15 milioane de lei;
- totalul bilanțului contabil - cel mult 6 milioane de lei;
- numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune - cel mult 49 de persoane
Baza legală: Art. 15 al Legii contabilității nr 113 din 27.04.2007
PRIMELE DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ
Obligația: Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala Formularul MED08 http://servicii.fisc.md/formulare.aspx?tm=41&pt=0
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Termenul de prezentare: Darea de seamă se prezintă trimestrial, către ultima zi a lunii următoare
perioadei gestionare. Darea de seamă se prezintă la inspectoratul fiscal teritorial.
Termenul de achitare: Achitarea se efectuează concomitent cu plata salariilor și altor recompense.
Categorii de contribuabili: Angajatorii, unitățile, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de
organizare care plătesc persoanelor fizice sau efectuează în folosul lor alte recompense.
Baza legală: Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593-XV din 26.12.200; Ordinul comun al IFPS și CNAM nr. 104/38
- A din 18 martie 2008
În dependență de genul de activitate poate fi prezentate și alte
dări de seamă. Tipul de dări de seamă termenul de prezentare și
achitare se va discuta cu consultanții de la organul fiscal, departamentul de statistică, etc.

6.4. DE CE ACTE, PROGRAME VEI AVEA NEVOIE PENTRU A
DUCE EVIDENȚA CONTABILĂ?
Pentru a duce evidența contabilă sunt necesare de documente financiare
primare. Pentru aceasta trebuie să le procurați. Mergeți la Î.S. Editura de
Imprimate „Statistica” și procurați:
✓✓ Foi de certificate;
✓✓ Formulare tipizate de documente primare cu regim special;
✓✓ Formulare de producție;
Adresa Î.S. Editura de Imprimate „Statistica”;
MD-2001 mun. Chișinău, str. București, 34;
tel: 022 275391 (secția producție) sau
tel:(022) 27 07 89;
E-mail: statistica@editura.mldnet.com
Web: http://www.editurastatistica.md
Documente pe care trebuie să le prezinți la Editura Statistică la efectuarea comenzii:
1. certificat de înregistrare (original și copia)
2. extrasul din registru (original și copia)
3. buletin de identitate (original și copia)
4. ștampila
Poți să dai comandă de aceste formulare și electronic, prin intermediul web-site-ului www.stat.hq.md
În cazul comenzii electronice ți se va solicita următoarea informație:
✓✓ Date personale: numele deplin, număr de telefon, e-mail, Skype, Messenger,
✓✓ Datele companiei: numele juridic, codul fiscal, număr de telefon, adresa la care se efectuează comanda, e-mail, web-site;
✓✓ Momentul livrării sau data exactă și ora stabilită cu privire la adresa de livrare.
ATENȚIE ! :
Toate formularele sunt numerotate și trebuie să le folosești strict pe rând.
Dacă ai greșit, anulezi, scrii ANULAT, păstrezi ambele exemplare.
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Formulare cu regim special (facturile fiscale) se eliberează la următoarele adrese:
1.MD-2043, mun. Chișinău,
str. Teilor, nr.7/2,
etajul 3, biroul 303
Tel: (022) 82-32-25,
pentru agenții economici administrați de către Direcția Generală a Marilor Contribuabili și inspectoratele fiscale teritoriale.
2.MD-2005, mun. Chișinău,
șos. Hâncești, nr.53
Tel: (022) 72-90-02,
pentru agenții economici din municipiul Chișinău.
Poți să dai comandă de formulare cu regim special la distanță prin serviciul electronic „Comanda online a formularelor tipizate” care poate fi accesat pe pagina web: https://servicii.fisc.md.
Serviciul permite solicitarea cantității necesare de formulare tipizate de la distanță, printr-un click şi
presupune o singură deplasare la punctul de eliberare a formularelor tipizate.
Prin intermediul acestui sistem contribuabilii au posibilitatea de a completa, semna şi transmite Serviciului Fiscal de Stat comanda privind numărul necesar de documente primare; de a vizualiza informația
transmisă; recepționa recipisa şi bonul de plată. Concomitent serviciul oferă funcționarilor fiscali posibilitatea de a crea lista şi graficul de prezentare a agenților economici la oficiile de eliberare a formularelor. În acest mod, contribuabilii care vor comanda on-line formulare tipizate vor fi înștiințați despre
data, ora şi locul unde vor fi eliberate documentele necesare.
Sistemul poate fi accesat de toți agenții economici din Republica Moldova, care dețin semnături electronice de autentificare eliberate de către centrul de certificare al Î.S ,,Fiscservinform” sau semnături
digitală eliberată de un centru de certificare acreditat şi sunt înregistrați pe portalul servicii.fisc.md.

Procesarea
comenzilor

Eliminarea
formularelor
Depunerea
comenzilor
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Ce trebuie să procurați inițial?
✓✓ facturi de expediție (dacă nu ești plătitor de TVA, se eliberează la momentul efectuării unei livrări de
mărfuri sau servicii) sau facturi fiscale (dacă te înregistrezi ca plătitor de TVA).
✓✓ foi de parcurs (pentru casarea combustibilului, dacă ai automobile în folosința firmei)
✓✓ act de achiziții a mărfurilor (când achiziționezi ceva pentru firmă de la o persoană fizică)
✓✓ act de achiziție a serviciilor de locațiuni și a cheltuielilor aferente
✓✓ delegații (ca să poată semna altcineva în locul tău, fără ca să-i dai ștampila)
✓✓ bonuri de plată (când nu ai aparat de casă și activitatea ta presupune că ai dreptul să faci decontări
în numerar fără a deține aparatul de casă, sau când e defectat aparatul de casă și ai declarat acest lucrul
la IFS)
✓✓ indigou (2) – pentru îndeplinirea facturilor etc.
Orice activitate desfășurată presupune existența unui aparat de casă.
Genuri de activitate în care poți face decontări în numerar fără aparat de casă
Comercializarea produselor agricole crescute de agenții economici pe terenurile proprii sau arendate –
în piețe, iarmaroace și alte locuri autorizate de organele administrației publice locale;
Comercializarea de către gospodăriile țărănești (de fermier) a produselor agricole altor agenți economici, precum și serviciile pentru agricultură prestate de acestea, cu eliberarea bonurilor de plată;
Comercializarea obiectelor de cult religios și a literaturii religioase, ritualurile și ceremoniile efectuate
de către organizațiile religioase în locașurile de cult;
Comercializarea ziarelor, revistelor, biletelor de loterie;
Serviciile prestate de transportul în comun urban în baza biletelor și/sau abonamentelor de călătorie (la
preț fix, executate în mod tipografic).
Serviciile veterinare, serviciile de reparare urgentă a spațiului locativ, instalațiilor inginerești, mobilierului, tehnicii de uz casnic, prestate de agenții economici populației deplasându-se la clientelă, cu eliberarea bonurilor de plată.
Desfășurarea activității farmaceutice în punctele medicale din localitățile rurale în care nu sunt farmacii, cu eliberarea bonurilor de plată.
Activitățile desfășurate de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzător;
Activitățile pentru care sistemele de evidență și gestiune computerizată asigură emiterea facturilor
fiscale pe hârtie specială cu însemne de protecție, imprimând seria și numărul facturii fiscale din diapazonul atribuit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, care îndeplinesc și funcția bonurilor de plată
(achitare în numerar).
Activitatea instituțiilor financiare care se licențiază și se reglementează prin actele normative ale Băncii
Naționale a Moldovei, cu excepția operațiunilor de schimb valutar către persoanele fizice.
Recepționarea (colectarea) plăților fiscale obligatorii, precum și a plăților nefiscale de către organele
fiscale și/sau primării, cu eliberarea documentelor de evidență strictă ale Serviciului Fiscal de Stat.
Prestarea serviciilor de către avocați. Activitatea notarială.
Recepționarea plăților pentru servicii prin intermediul ghișeelor bancare automate de auto deservire
care emit chitanțe de plată în numerar.
Asigurarea alimentației elevilor și personalului din instituțiile de învățământ primar și secundar general pe durata anului de studii. La finele gestiunii zilnice se întocmește documentul primar cu regim
special – bonul de plată, care conține totalitatea tranzacțiilor comerciale efectuate.
Comercializarea către populație a bunurilor și serviciilor de alimentație publică, în perioada desfășurării
iarmaroacelor, expozițiilor, festivalurilor și diverselor măsuri cultural-sportive – în parcuri și străzi,
precum și în alte locuri publice, autorizate de autoritățile publice locale și/sau centrale cu informarea
organului fiscal respectiv. La finele gestiunii zilnice se întocmește documentul primar cu regim special –
bonul de plată, care conține totalitatea tranzacțiilor comerciale efectuate.
În rest, pentru decontări în numerar, ai nevoie obligatoriu de aparat de casă (MCC-mașină de calcul și
control). Pentru aceasta:
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Procuri de la firma X:
1. Aparatul de casă (2000-5700 lei);
2. Registrul MMC;
Registrul de evidență tehnică.

Firma X înregistrează
aparatul la IFS teritorial,
în baza actelor menționate
mai jos.

Firma X îți dă actele de
la IFS în maxim o săptămână
și te instruiește cum să utilizezi aparatul și să
completezi registrele.

Pentru a înregistra aparatul de casă la IFS teritorial, vei avea nevoie de
următoarele acte:
• Cererea model;
• Copia Certificatului de înregistrare / Copia de atribuire a codului fiscal;
• Copia Extrasului din registrul de stat;
• Copia Licenței privind profilul de activitate al întreprinderii;
• Copia documentului privind procurarea MCC;
• Copia Contractului privind deservirea tehnică a MCC;
• Registrul MCC;
• Registrul de evidență tehnică (pașaportul tehnic) al MCC;
• Instrucțiunea de exploatare a MCC.
Firma de la care ai cumpărat aparatul de casă trebuie să-ți dea următoarele acte:
✓✓ Registrul de evidență tehnică;
✓✓ Instrucțiunea de exploatare a MCC;
✓✓ Contractul de deservire tehnică a aparatului de casă;
✓✓ Factura.
ATENȚIE ! :
1. Trebuie să păstrezi Registrul de casă pe parcursul întregii perioade de exploatare a aparatului de casă
și 3 ani după scoaterea acestuia de la evidență.
2. La începutul fiecărui an ești obligat să prezinți Registrul de casă pentru anul precedent la IFS (chiar
dacă acesta încă nu a fost finalizat) și să înregistrezi un Registru nou, pentru anul curent. Aceeași
procedură trebuie să o treci și atunci când Registrul se finalizează până la sfârșitul anului.
3. Zilnic trebuie să scoți raportul Z dacă au fost eliberate bonuri fiscale (cecuri).
4. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Garda Financiara și subdiviziunile lor teritoriale efectuează
controlul asupra utilizării MCC.
Scoaterea sigiliului și sigilarea MCC se efectuează:
- la înregistrarea MCC la IFS teritorial;
- la efectuarea controalelor de către persoanele împuternicite, în caz de necesitate;
- în cazul necesității de a efectua o reparație, deservire tehnică cu deschiderea MCC.
Programe specializate pentru evidență contabilă
De obicei evidență contabilă este dusă în programe specializate, cum ar fi “1 C: Contabilitatea 8”. Acest
program este predestinat pentru automatizarea evidenței contabile și fiscale, incluzând pregătirea obligatorie a rapoartelor la întreprindere, în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.
Acest program este licențiat și trebuie să fie procurat de la persoane autorizate.
Avantajele 1C: Contabilitatea 8
• Toată evidență într-un singur program;
• Automatizarea activității organizaționale și economice;
• Ducerea evidenței diferitor tipuri de activitate comercială într-o singură bază de date;
• Rezolvarea problemelor de planificare, bugetare și de analiză financiară;
• Calcularea salariului și administrarea personalului;
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• Largi oportunități pentru evidență administrativă și structura rapoartelor analitice, susținerea
evidenței mulți valutare;
Implementarea 1C se efectuează cu ajutorul instructorului-implementator al companiei autorizate. Te
va costa de la 300-700 $ în dependență de complexitatea operațiunilor pe care le efectuezi. Pentru a
lucra în acest program ai nevoie de cursuri de instruire (minim 1 lună, 40 ore academice, preț mediu
400 lei).
ATENȚIE !:
Contabilitatea urmează a fi ținută în permanență, chiar de la momentul înregistrării întreprinderii și pe
toată durata de existență a acesteia, chiar și în perioade de inactivitate economică, în scopuri de raportare fiscală, statistică, de asigurări sociale, medicale și altele.
Angajarea contabilului sau contractarea de servicii contabile?
În cazul IMM-urilor, contabilul poate avea regim de lucru part-time (cu timp de muncă parțial) și să
fie remunerat în regie (după numărul de ore lucrat) conform unui contract de prestări servicii. Ar costa
aproximativ 500-1000 lei/lună, în dependență de volumul de activitate al firmei.
Contabilul trebuie să fie o persoană de încredere, calificată și cu experiență vastă. Este genul de persoană
pentru care nu se merită să economisești pe salariu, ca să nu ai de plătit ulterior penalități și amenzi.
Salariul
mediu al unui contabil calificat este de 300 EUR.
Ce-ar fi mai bine, să angajezi un contabil sau să apelezi la servicii contabile externalizare?

Dezavantaje

Avantaje

Angajarea contabilului

Contractarea de servicii contabile

• Confidențialitatea datelor;
• Prezența permanentă la oficiu;
• Promptitudine în soluționarea problemelor
urgente;
• Contabilul se ocupă doar de compania ta sau/
și are programul de lucru stabilit;
• Cunoașterea mai bună a situației companiei.

• Responsabilitatea este transferată întreprinderii contractate (anumite operațiuni contabile,
spre exemplu, calcularea și remiterea impozitului
pe salariu);
• Soluții contabile specializate;
• Firmele de outsourcing dețin tehnologii
avansate sau pachete de software care pot aduce
îmbunătățiri imediate a unor procese informatice
contabile învechite;
• Raportul bun calitate/preț.

• Cheltuieli permanente – salariul contabilului;
• Trebuie să-i ofer spațiu de lucru;
• Amenajarea locului de muncă.

• Costurile legate de digitalizarea documentelor
contabile (costul unui scanner de capacitate mare,
pachete software pot depăși pe cel al serviciului
de externalizare propriu-zis)
• Firma terță poate descoperi nereguli în activitatea companiei.

CAPITOLUL 7. NEGOCIEREA
“Totul este negociabil” a spus G. Kennedy, în timp ce Bill Scott în ultima lucrare “Art of negotiation” a reluat o afirmație unanim acceptată,
și anume: “ Niciodată nu primești ceea ce meriți, primești ce negociezi”.
Exprimarea, limbajul trupului, ținuta, controlul emoțiilor, tonul vocii,
modul în care ne formulăm opiniile și cerințele față de angajați, parteneri, clienți sau creditori, sunt vitale pentru reușita afacerii.
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7.1. TEHNICI DE NEGOCIERE
Tacticile de negociere prezentate mai jos sunt o trecere sumară în revistă a tehnicilor ce pot fi folosite.
Unele dintre ele pot fi considerate bune, altele mai puțin bune. Poate apărea o întrebare: Ce tehnică ar
fi cel mai bine să folosiți? Răspunsul îl veți găsi în finalul prezentării acestor tehnici!
1. Tactica: Este important pentru mine!
Această tactică reflectă modul în care trebuie acționat în privința problemelor care nu sunt esențiale
pentru noi în scopul de a da satisfacție partenerilor. Partenerul vostru va reacționa pozitiv atunci când
vă veți arăta sincer interesați de problemele cu care acesta se confruntă!
2. Tactica „lipsa de împuternicire”
Această tactică se poate practica atunci când negociatorul își dă seama că este forțat să cedeze mai
mult decât ar dori. Se poate argumenta ca nu are împuternicirea de a semna un acord în termenii care
au fost discutați. Această tactică poate deranja partenerul, singura scăpare fiind aceea că în discuție au
apărut elemente noi care trebuie discutate și la alt nivel!
3. Tactica efectuării sau evitării efectuării primei oferte.
În general nu este recomandabil să se facă prima ofertă în negociere. Dacă totuși acest lucru se impune, atunci trebuie evitate două extreme:
• să nu se facă o ofertă foarte sus, ceea ce ar determina cealaltă parte să o interpreteze ca pe un bluff;
• invers, să nu se facă o ofertă prea jos întrucât ar putea fi interpretată ca o slăbiciune și necunoașterea
realităților.
4. Tactica folosirii impasului
Poate fi folosită ca mijloc temporar de testare a poziției celeilalte părți și de a rezolva problema în
discuție. Ea se folosește numai atunci când există pretenția ca cealaltă parte nu va reacționa puternic
astfel încât
să solicite fie terminarea negocierii, fie concesii suplimentare după reluarea acesteia.
5 Tactica tergiversării
Utilizând o astfel de tactică negociatorul caută să evite luarea unei decizii motivând lipsa de documente, starea sănătății, concedii, deplasări, urgențe etc. Într-o asemenea situație se va încerca să se
convingă partenerul să continue tratativele. Se va arăta regretul de a nu finaliza operațiunea și nevoia
de a o finaliza cu o alta firmă concurentă.
6. Tactica lansării unor cereri exagerate
Prin aceasta partenerul își asigură posibilitatea de a face ulterior o serie de concesii care să nu afecteze
fondul poziției sale. În lipsa unei documentări adecvate, diferența dintre limita partenerului și nivelul
gândit de noi ne poate inhiba, determinându-ne în final să acceptăm de exemplu un preț mult superior
celui normal.
7. Tactica dominării discuțiilor
În general, în orice negociere o atenție deosebită trebuie acordată tacticilor utilizate de partener.
Sunt des întâlnite situațiile când acesta preia inițiativa în procesul de negociere și lansează cereri mult
mai mari decât cele care îi sunt efectiv necesare.
Astfel acesta va continua să domine inițiativa discuțiilor ținându-și partenerii sub presiunea cererilor
sale, căutând totodată să le dezechilibreze poziția. În același timp va încerca să delimiteze la maximum
posibilitatea de acțiune a acestuia prin menținerea exclusivă în discuție a subiectului lansat. În acest fel
partenerul va fi determinat să facă concesii, una după alta, până la epuizarea acestora.
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8. Tactica „asta-i tot ce am”
Această tactică se va avea întotdeauna în vedere când se cumpără un produs sau un serviciu relativ
complex.
Atunci când un cumpărător spune „îmi place produsul dumneavoastră, dar nu am atâția bani”,
vânzătorul poate răspunde pozitiv, prietenos, devine implicat în problema cumpărătorului. Cum să fii
ostil față de cineva căruia îi place produsul tău?
9. Tactica escaladării
Escaladarea este una din cele mai eficiente tactici. Ea trebuie cunoscută de orice negociator, atât vânzător
cât și cumpărător, pentru ca acesta să poată evita eventualele dezavantaje în derularea tranzacției efectuate.
În condițiile în care o asemenea tactică este etică – și este atât rezonabilă cât și corectă – ea satisface
ambii parteneri. Există și cazuri când aceasta se practică într-o formă neloială.
Spre exemplu, în cazul în care deși cele două părți (vânzător și cumpărător) au stabilit un anumit preț,
ulterior, vânzătorul ridică prețul, punându-l pe cumpărător într-o situație neplăcută. Deși supărat,
acesta
este nevoit să înceapă o nouă negociere, ajungându-și la un compromis; de fapt este vorba de un preț
mai mare decât cel stabilit inițial.
10. Tactica „Ai putea mai mult decât atât”
Această tactică derutează vânzătorul, avantajând de regulă, cumpărătorul. Înțeleasă însă bine, vânzătorul
poate să o facă să lucreze în favoarea sa. Să ne imaginăm un vânzător în situația de a vinde o cantitate de,
să zicem, cafea naturală pentru care solicită un preț de 5 lei/kg. Un alt vânzător cere 4,8 lei/kg, în timp ce
un al treilea 5,2 lei/kg. Acum cumpărătorul va folosi tactica „ai putea mai mult decât atât”. El le va spune
celor trei ofertanți: „Trebuie să puteți mai mult decât atât!” Vor face vânzătorii acest lucru? Este de
presupus ca da.
11. Tactica tăcerii
Tăcerea este marcată semiotic în funcție de temperament, apartenența etnică etc. Negociatorii sunt
mai mult sau mai puțin înclinați să păstreze tăcerea. În general tăcerea e resimțită ca o situație jenantă,
care îi împinge pe oameni să vorbească cu orice preț, uneori chiar mai mult decât trebuie. În orice
discuție trebuie avut în vedere un echilibru între lungimea replicilor fiecărui partener. Răbdarea de a
aștepta reacțiile partenerului la afirmațiile, propunerile, ofertele proprii, inhibarea dorinței de a vorbi
este esențială pentru reușita negocierii. Regula de aur a negocierii este să nu iei niciodată cuvântul
atunci când poți foarte bine să păstrezi tăcerea.
12. Tactica întrebărilor introductive
Negociatorul va intra în încăperea destinată negocierii, va strânge mâna oponenților urându-le „Bunădimineața!” și apoi va trece imediat la abordarea problemelor. Se va interesa de situația afacerilor partenerului, de producția și serviciile de care este interesat, sau chiar de situația afacerilor personale. El
va căuta să obțină avantaje suplimentare prin culegerea de informații despre parteneri și le va construi
acestora o imagine în care să poată găsi punctele mai slabe, vulnerabile.
13. Tactica „primește – dă”
Întotdeauna un negociator este interesat să primească mai întâi și apoi să dea ceva. Va face o concesie
mică după ce oponenții au făcut o concesie mică. Va face o concesie mare după ce va primi una mare
și va
căuta să obțină informații înainte să le dea. Va căuta să primească oferta celorlalți înainte de a o face pe
a sa. O astfel de tactică, utilizată de negociatori experimentați, poate avea avantaje comerciale pozitive
pe termen scurt și va putea câștiga teren în timpul negocierii. Pe termen lung însă, dezavantajul constă
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în aceea că se introduce riscul întârzierilor și al atingerii unor puncte moarte, în care niciuna din părți
nu dorește să dea ceva înainte de a primi.
14. Tactica „ținuta gen pocker”
Negociatorul va avea o ținută împietrită, de nepătruns, nu va arăta nimic prin expresie, ton, ținută
sau gesturi, această tactică făcând o parte importantă a arsenalului propriu. Această tehnică, destul de
întâlnită
și practicată este folosită de regulă din două motive: fie pentru a arăta „dezinteresul” pentru ceea ce are
de oferit partenerul, fie de a forța partenerul să cedeze mai mult decât în mod normal.
15. Tactica ofertelor false
Una dintre numeroasele tactici imorale folosite de negociatori, tactica ofertelor false, angrenează defavorabil în jocul său atât vânzătorii cât și cumpărătorii. Astfel, un cumpărător intră în negociere cu o
ofertă suficient de mare ca valoare, pentru a înlătura de la început concurența. Odată ce acest lucru s-a
obținut, prezumptivul cumpărător își retrage oferta inițială și astfel negocierea inițială își pierde valabilitatea. De regulă oferta falsă este făcută pentru a înlătura competiția, astfel încât negociatorului să-i
rămână terenul deschis. De cele mai multe ori o asemenea tactică dă roade, se materializează, deoarece
partenerul este luat prin surprindere.
16. Tactica schimbării negociatorului
Deseori, pe parcursul unei negocieri și mai ales atunci când te aștepți mai puțin, partea adversă schimbă
negociatorul. Este una din tacticile dure, utilizate de negociatorii războinici și căreia cu greu i se poate
face față. Aceasta deoarece odată ce te-ai obișnuit cu cineva, chiar dacă îți este oponent într-o negociere,
este destul de neplăcut să iei totul de la capăt; de obicei se preferă stabilitatea, chiar și a celor ce ți se
opun. Fără îndoială că negociatorul își va pune o serie de întrebări: „Ne place sau nu noul partener?”,
„Este mai bun, mai rău, mai pregătit sau mai puțin pregătit față de cel care a fost înlocuit?”, „De fapt de
ce s-a făcut schimbarea?”, „Ce semnificație are aceasta?”.
17. Tactica de obosire a partenerului
Întrucât negociatorul nu se poate relaxa nici după terminarea argumentației, fiind obligat să-și
pregătească mutările următoare în funcție de argumentele noi aduse de partener, negocierea constituie
un proces obositor.
18. Tactica eludării
O astfel de tactică este întâlnită frecvent în cazul organizațiilor internaționale super dimensionate. Negociatorul, în dorința de a exercita o presiune asupra partenerului caută să discute cu superiorii sau
chiar cu colegii acestuia din urmă; în acest fel el urmărește sa-i submineze acestuia poziția, să-l izoleze.
Măsura de apărare pe care specialiștii o consideră cea mai adecvată este aceea de a pune în gardă persoanele vizate de negociatorul care apelează la o astfel de tactică, asupra posibilității de a fi contactate,
precum și asupra intențiilor fundamentale ale persoanei în cauză.
Ce tehnică trebuie să folosim?
Tehnicile de mai sus își regăsesc eficacitatea în folosirea lor. Ele trebuie adaptate la context, la mediul
în care se poartă negocierea. Astfel, trebuie să adaptezi tactica la potențialul tău de a o folosi. Nu toate
tehnicile de mai sus pot fi folosite de către oricine și în orice moment. În funcție de personalitatea ta,
unele dintre aceste tehnici le vei putea folosi mai ușor, cu rezultate mai bune. Prin urmare trebuie să
folosim acele tehnici care conduc către maximizarea rezultatelor. Nu trebuie să uităm însă de un principiu al negocierii moderne și anume WIN – WIN (într-o negociere trebuie să câștige ambele părți).
Totodată este foarte important ca aceste tehnici tactici să fie adaptate la personalitatea interlocutorului
nostru. Cunoașterea tehnicilor de mai sus mai comportă un avantaj și anume la identificarea tehnicii
folosite de partener. Cunoscând mai bine tactica folosită de acesta putem să contracarăm mai ușor.
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7.2. 10 MOTIVE PENTRU CARE MERITĂ SĂ NEGOCIEZI
Mai jos voi expune câteva motive, care sper să vă
convingă că merită să negociați. Negocierea este o artă
care nu aparține doar unor oameni! Această artă, după
cum vă veți convinge mai jos, poate fi învățată
și practicată, atât în viața personală cât și profesională!
1. Puteți și trebuie!
Primul motiv pentru care merită să negociați este însăși
finalitatea negocierii. Să negociezi este o abilitate care
poate fi învățată și exersată. Merită să negociați pentru
că puteți face acest lucru, merită să negociați pentru că numai așa puteți obține mai mult.
2. Există o „plăcintă” mare
Am folosit o metaforă pentru a defini acest al doilea motiv pentru a vă face să înțelegeți mai ușor. Este
vorba aici de o poziție perceptuală a minții care de cele mai multe ori ne frânează atunci când credem
că nu mai putem obține nimic, fie că nu este nimic pentru noi, fie că este prea târziu pentru a negocia.
Această „plăcintă” există, trebuie doar să ajungeți la masa la care această plăcintă se împarte. Mai mult
de atât, nimic nu vă oprește în a solicita această reîmpărțire. Nu puține sunt situațiile în care credem că
totul este pierdut și totuși mai încercăm ceva, din datoria față de noi, pentru a știi că am încercat totul.
Surpriza poate fi aceea că se poate obține mai mult, că atunci când credeam că totul este pierdut, lucrurile au ieșit într-un final bine. Prin urmare există o plăcintă mare, trebuie doar să găsiți calea potrivită
de a cere o bucățică din ea!
3. Sunteți la fel de puternici ca partenerul
Al treilea motiv pentru care merită să negociați este pentru a vă pune în valoare. Trebuie să aveți o
mentalitate de om „care poate mișca munții din loc”. În niciun caz nu va trebui să aveți o poziție de
inferioritate, de om mai slab. Căutați acele motive pentru care sunteți la fel de puternici ca și partenerul
dumneavoastră. Cei mai abili negociatori folosesc acest atu, anume încrederea în forțele proprii, încrederea că pot fi la fel de buni și la fel de puternici cum este partenerul lor de negociere!
4. Negociatorul nu îți este dușman
S-au dus vremurile în care negociatorul este dușmanul numărul unu! Strategia în care dintr-o negociere
trebuie să existe un învingător și un învins nu se mai aplică în zilele noastre. Negocierea modernă pleacă
de
la premisa că fiecare trebuie să câștige dintr-o negociere. Această strategie este numită Win-Win. Partenerul de negociere nu este un dușman, este acela care îți poate face viața mai bună, este acela care te
poate ajuta în schimbul a ceva.
5. Negocierea: sentiment de auto prețuire
A negocia permanent, naște un sentiment de auto prețuire. Veți învăța mai multe lucruri despre voi,
despre calitățile voastre. A negocia însemnă a exersa abilitățile care va pun în permanență calitățile
în valoare. Oamenii de succes sunt aceia care se apreciază corect. Acest sentiment de auto prețuire
generează o stare de confort. Trebuie să avem grijă să nu transformăm însă acest sentiment de auto
prețuire în aroganță sau înfumurare. Prin urmare negociind cu siguranță vei câștiga ceva pentru tine,
anume acest sentiment de auto prețuire.
6. Negociere nu este o luptă de orgolii
Am ținut să aduc în discuție și acest amendament pentru a vă face mai degrabă să înțelegeți ce nu este
negocierea. Lupta de orgolii, este o lupă de orgolii și atât, nu este negociere. Nimic nu ne oprește în a
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face totul pentru a demonstra că orgoliul nostru nu poate ceda. A nu se înțelege însă că ar trebui să ne
lăsăm călcați în picioare, spun doar că atunci când luptăm cu orgoliile nu intrăm sub incidența negocierii ci avem de-a face cu ciocniri ale caracterelor sau ale ambițiilor nemăsurate care nu pot fi productive sau benefice părților!
7. Negociați pentru a vă împlini visele
Trebuie și merită să negociați pentru a vă împlini visele. Știm cu toții că fără muncă nu se poate să ne
împlinim visele. Cu toate acestea sunt oameni care muncesc foarte mult și nu reușesc să-și împlinească
visele. Oamenii de succes, în afară de muncă, poate și puțin noroc, au mai făcut ceva și anume AU NEGOCIAT! O negociere bună însemnă un pas pentru împlinirea viselor voastre. Prin urmare: îndrăzniți
să negociați pentru a vă împlini visele!
8. Aflați lucruri noi
Negociind veți afla lucruri noi. Puteți citi ziare, reviste, vă puteți uita la televizor sau puteți citi o carte și
spune că ați aflat lucruri noi. Acest lucru este foarte adevărat, însă negocierea vă mai aduce ceva, anume
informații pe care nu le puteți afla în lucrurile menționate mai sus. Negocierea este un prilej unic de a
întreba și de a afla lucruri noi. În cadrul unei negocieri se vor aduce în discuție aspecte la care nici nu vă
gândeați. Într-o negociere trebuie să fiți curioși pentru a afla mai multe. Cu cât aflați mai multe lucruri
cu atât vă veți îmbogăți mai mult. Acest aspect vă poate ajuta în negocierea respectivă, în negocierile
viitoare. Cu cât veți ști mai multe cu atât veți fi mai puternici!
9. Acumulați experiențe unice
Acest penultim motiv pentru care merită să negociați face apel la ceea ce nu poate fi citit undeva într-o
carte. Fiecare negociere este o experiență unică. Experiența este combustibilul pentru perfecționare și
ajustare permanentă! Aceste experiențe unice vă vor ajuta să nu cădeți în plasa teoreticienilor, vă vor
ajuta să nu fiți buni negociatori doar la nivel de discurs ci și în practică. Cu cât veți avea mai multe
experiențe cu atât veți negocia mai bine!
10. Învățați să prețuiți lucrurile la adevărata lor valoare
Puteți ști cât valorează, să zicem o mașină nouă, pentru că este simplu, vă uitați într-un catalog, puteți
de asemenea să știți cât valorează un calculator, o mașină de spălat sau o sticlă de apă minerală. Veți
ști într-adevăr cât valorează aceste lucruri, dar acestea sunt rupte dintr-un context al negocierii! Practicând negocierea veți afla cât contează o cedare pe care o faceți, cât valorează o cedare pe care v-o face
partenerul. Veți învăța de asemenea să evaluați un termen de livrare sau să evaluați o relație cu cineva
și ce vă poate aduce acel lucru! Negociind veți învăța să evaluați lucrurile la o valoare reală, la o valoare
prinsă
într-un context bine definit și vă asigur că nu veți găsi în niciun catalog valoarea relației dumneavoastră
cu partenerul.
Sper că prin aceste motive sa reușit să vă conving că merită să negociați și sper că motivele vi se par
totodată plauzibile. În continuare va fi expusă o glumă care sa va facă sa înțelegeți importanța negocierii.
Doi călugări se plimbau prin curtea mănăstirii. Numele unuia era Pavel iar al celuilalt Iacob. Iacob
trăgea tacticos din țigară în timp ce citea Biblia.
Pavel foarte indignat îl întreabă:
Pavel: „Dragă Iacob cum se face că starețul te lasă să fumezi pentru că și eu l-am întrebat și mi-a spus
că nu am voie!”
Iacob: Pe mine starețul m-a lăsat. Dar sunt curios ce l-ai întrebat?
Pavel: Păi l-am întrebat dacă mă lasă să fumez în timp ce citesc Biblia și răspunsul lui categoric a fost nu!
Iacob: Vezi tu mai Pavele, eu l-am întrebat altfel și anume:
Preasfințite Starețe, crezi că în timp ce fumez aș putea să citesc și Biblia? Iar răspunsul lui a fost că se
poate!
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7.3. STRATEGII DE NEGOCIERE CÂȘTIGĂTOARE ȘI
PIERZĂTOARE
Fiecare dintre noi am tot auzit de strategii Win – Win
sau Win – Lose. În final, la ce ne folosesc acestea? La ce
ne ajută pe noi să adoptăm o strategie Win – Win și să o
evităm pe cea Win – Lose? Cum ar trebui să procedăm
până la urmă și de ce?
Schematic vorbind, avem de-a face cu patru strategii de
negociere:
1. Lose – Lose (eu pierd – el pierde)
2. Lose – Win (eu pierd – el câștigă)
3. Win – Lose (eu câștig – el pierde)
4. Win – Win (eu câștig – el câștigă)
Strategia LOSE – LOSE
Tuturor ne este clar faptul că această strategie este aceea în care pierd ambii parteneri. Este situația
nefericită în care nimeni nu câștigă nimic. Este foarte posibil ca acest „non-câștig” să se cuantifice de
fapt într-o pierdere. Uneori este de preferat să adoptați această strategie și să blocați negocierea mai ales
atunci când anticipați că veți pierde, chiar dacă nu câștigați nimic.
Strategia Lose – Lose se manifestă de cele mai multe ori atunci când ambii parteneri vor să adopte
strategia Win – Lose (eu câștig – el pierde), anume fiecare dintre ei să câștige și celălalt să piardă.
Această situație nu este neapărat intenționată, pur și simplu fiecare dintre parteneri se gândește numai
la el, astfel că fiecare dintre ei bate în retragere la final, considerând o negociere nereușită.
Exemplu:
Să presupunem că vinzi servicii de proiectare. Ai un client (companie de utilaje) care dorește proiectarea unei încăperi de producere. Acesta a încercat website-urile cu proiectările cerută însă nu a găsit
nici unul potrivit, prin urmare se decide să apeleze la compania Dvs. pentru serviciile de proiectare.
Plecând de la exemplul de mai sus strategia Lose – Lose este prezentă în momentul în care cei doi parteneri se vor regăsi într-una dintre situațiile următoare (sau una asemănătoare).
– în urma executării contractului de prestare a serviciilor, clientul constată că ai folosit un website oarecare și ai luat schițele de proiectare de acolo și ai transmis-o lui. Ai fost plătit pentru a face acest serviciu,
în aparență ai câștigat. Însă, clientul este foarte supărat și te va da în judecată. El câștigă procesul, tu
îi returnezi banii, alegându-te cu o imagine foarte rea și cu timp pierdut. Este un moment rău pentru
tine, pentru că ai pierdut un client, ai câștigat o proastă reputație și ai fost angajat într-un proces care
nu te-a avantajat deloc. Este rău și pentru clientul tău pentru că acesta a pierdut timp și nu a realizat
proiectările în timpul planificat, în acest fel bunul mers al afacerii fiindu-i afectat. Aceasta este situația
în care firma de proiectare nu-și face treaba și în spatele unei prezentări frumoase nu face altceva decât
să facă lucru necalitativ;
– pierdere – pierdere (Lose – Lose) poate fi și atunci când firma de proiectare solicită un preț foarte
mare. Firma de utilaje încearcă să negocieze, iar tu nu cedezi deloc. Din nou este posibil ca ambii
parteneri să piardă. Tu ca firmă de proiectare ai fi putut să-i oferi un proiect tehnic bun într-un timp
foarte scurt, iar firma de utilaje nu și-a proiectat încăperile în timpul planificat. A apelat la o altă firmă
de proiectări care i-a oferit un preț mai mic, însă tot nu i-a făcut proiectările la nivelul așteptat. Prin
urmare, neacceptarea micșorării prețului pentru serviciile propuse a dus la aplicarea strategiei Lose –
Lose.
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Recomandări:
– evitați pe cât posibil această situație;
– nu vă angajați să faceți lucruri pe care nu le puteți duce la bun sfârșit;
– aplicați această strategie atunci când anticipați pierderi (este de preferat să nu câștigați nimic decât să
pierdeți timp și resurse);
– fiți creativi – căutați soluții pentru transformare în Win – Win iar dacă nu puteți să faceți acest lucru,
reevaluați-vă și căutați alți clienți pe care-i puteți mulțumi;
STRATEGIE LOSE – WIN (TU PIERZI - EL CÂȘTIGĂ)
Strategia Lose – Win este aceea în care tu ieși în pierdere, iar partenerul tău iese în câștig. De cele mai
multe ori, pe termen lung, acest Lose – Win se transformă în Lose – Lose. Se poate ajunge la această
situație, fie pentru că nu ați fost suficient de atenți, fie pentru că ați avut un partener care s-a gândit
excesiv de mult la el. Atenție mare, pentru că de foarte multe ori veți întâlni parteneri care se vor gândi
exclusiv la ei. Ca și prima strategie, aceasta este o strategie nefericită, în care nu câștigați absolut nimic,
ba din contră, este posibil să pierdeți. Cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră au avut de-a face cu
parteneri care au câștigat numai ei și dumneavoastră ați ieșit în pierdere. Este ușor să aruncăm vina pe
celălalt, însă este mai realist să dăm dovadă de atenție maximă pentru că foarte rar cineva va fi dispus
să-ți poarte de grijă mai mult decât ești dispus tu să-ți porți. Este posibil însă, ca partenerul vostru să
nu acționeze cu rea credință, ci pur și simplu să nu vă cunoască situația.
Exemplu:
– abordând același caz de mai sus cu firma de proiectare, un exemplu de aplicare a strategiei Lose – Win
poate fi aceea în care tu ca firmă de proiectare faci proiectările tehnice cerute, însă constați că ai ieșit în
pierdere. Mai exact, costurile tale de proiectare au fost atât de mari, încât ai pierdut resurse financiare și
timp încercând să onorezi cererea clientului.
Acest lucru este posibil să se fi întâmplat fie pentru că tu nu ți-ai evaluat corect acest proiect, fie pentru
că partenerul tău ți-a oferit un preț foarte mic și tu l-ai acceptat. Tu ai sperat că vei reuși să te încadrezi,
însă acest lucru nu a fost posibil.
– Lose – Win poate fi și atunci când tu, ca firmă de proiectare, ai stipulat în contract că plata va fi
onorată numai după efectuarea proiectării. După ce pregătiși schițele tehnice, firma de utilaje îți spune
că construcția este amânată din incapacitatea de plată și nu mai sunt necesare proiectările. Într-un final,
această atitudine se dovedește falsă, deoarece la o lună după terminarea proiectului, firma de utilaje
folosește schițele tehnice și începe construcția. Practic, tu ai consumat o serie de resurse, nu ai încasat
nici un ban, iar firma de utilaje și-a atins obiectivul.
Recomandări
– pentru a nu ajunge în această situație (Lose – Win) primul lucru bun pe care puteți să-l faceți este să
vă alegeți partenerii cu grijă;
– pregătiți-vă înainte de negociere și aflați cât mai multe lucruri despre partenerul de negociere;
– amânați luarea unei decizii atunci când simțiți că rezultatul unei discuții nu este tocmai ce vă așteptați;
– evaluați-vă corect atât pe voi ca negociatori, cât și ca servicii pe care urmează să le oferiți;
STRATEGIA WIN – LOSE (EU CÂȘTIG – EL PIERDE)
Această tactică este cea mai întâlnită. Îndrăznesc să afirm că în Moldova ea ocupă topul strategiilor
favorite. Fiecare comerciant sau negociator încearcă să câștige cu orice preț. Uneori, am văzut situația
nesănătoase în care obiectivul negociatorului este ca celălalt să piardă. Această strategie este simțită de
fiecare de noi, acesta fiind și motivul pentru care în spatele oricărei tranzacții se ascund sentimente de
neîncredere și suspiciune. Multe afaceri și parteneriate se blochează tocmai în acest punct, ele transformându-se astfel în situații Lose – Lose. Astfel, sunt negocieri care eșuează pentru că părțile nu se
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înțeleg la formularea unui articol din contract. Nu avem cum să acuzăm pe nimeni în mod specific, de
vină este situația în ansamblul ei în care sunt prea multe exemple în care unii pierd, iar ceilalți câștigă.
Aici devine valabil și citatul „Un fenomen ciudat, mulți oameni se gândesc că ei au câștigat automat
atunci când partenerii lor au ieșit în pierdere! Nimic mai fals”. A fost cazuri din acestea care oameni uitau de ce se află la masa negocierii, nu conta dacă ei câștigau sau nu, singurul lucru important pentru ei
fiind ca celălalt să piardă. Cu cât celălalt pierdea mai mult, aveau impresia că ei câștigau. Erau bucuroși
pentru că „l-au făcut” sau „l-au ars”, fără să se gândească dacă l-au ars sau nu degeaba. Acești oameni
câștigă ceva și anume, mulți dușmani.
Curios, plecând de la această teamă a eșecului în care fiecăruia dintre noi îi este frică să nu piardă, se
încearcă o răsturnare a situației. Astfel fiecare dintre parteneri, drept contrapondere încearcă strategia
Win – Lose. În acest moment când fiecare dintre părți adoptă o poziție inflexibilă în care se gândește
doar în termeni din Win – Lose, multe dintre negocieri eșuează. Un exemplu strălucit sunt serviciile
hoteliere din România, când impresia consumatorului este că a pierdut atunci când apelează la ele.
Win – Lose este atunci când tu ești mulțumit, iar partenerul tău are un regret că a făcut afacerea cu tine
fie pentru că a simțit că nu ai meritat banii, fie pentru că nu te-ai ținut de cuvânt privind asistența post
achiziționare, fie pentru că produsul de dovedește sub calitatea așteptată.
Exemplu:
– Întorcând-ne la situația celor doi directori regionali, Win – Lose înseamnă în primul rând acea
situație în care tu îți încasezi onorariul și nu găsești cei doi directori. Este întâlnită această situație în
care contractul prevede că firma de recrutare se obligă să-ți facă propuneri. Lose pentru firma de utilaje
se dovedește atunci când nici unul dintre directorii propuși nu corespunde standardelor, iar tu ca firmă
de recrutare îți încasezi banii. Este dificil de dat un verdict anume dacă firma de recrutare a făcut tot
posibilul sau nu.
Recomandări
– nu te bucura că ai păcălit un client; pe termen mediu și lung este foarte posibil să plătești înzecit;
– atunci când simți că ai câștigat, oprește-te o clipă și gândește-te: oare partenerul meu va regreta mâine
că a încheiat această afacere? Dacă răspunsul este DA!, încearcă să privești puțin și din punctul lui de
vedere și caută soluții în care și el să rămână mulțumit; pe termen mediu și lung vei avea numai de
câștigat;
STRATEGIA WIN – WIN (CÂȘTIG – CÂȘTIG)
O strategie frumoasă, dar atât de rar întâlnită. Motivul este simplu: cele trei situații de mai sus sunt cele
care ne opresc în a gândi în termeni de câștig – câștig. Cu toate acestea, această strategie este singura
care asigură succesul pe termen lung și buna reputație a celui care o practică.
Este greu să gândiți în acești termeni, tocmai din acest motiv nu o fac foarte mulți oameni. E mai simplu
să vă gândit numai la voi sau și mai simplu este să vă retrageți. Dacă vreți să construiți, să dezvoltați
relații de lungă durată și să vă construiți o bună reputație trebuie să regândiți puțin strategia, astfel
încât să găsiți acea situație în care câștigați și voi, dar și partenerul vostru. Având ca primă opțiune Win
– Win, veți intra nu numai în categoria negociatorilor experimentați, ci și în categoria oamenilor sau
companiilor căutate. Nu de puține ori veți găsi parteneri de rea credință. Chiar și în acest caz nimic nu
vă oprește să încercați strategia Win – Win. Aveți grijă de câștigul vostru, dar și de câștigul lor și este
foarte posibil să aveți o negociere reușită. O negociere reușită creează premise pentru o a doua negociere reușită și așa mai departe. De multe ori este greu să ajungeți la Win – Win pentru că aveți parteneri
care își țin nevoia ascunsă. Ei o cunosc, dar nu vor să o declare sau pur și simplu nu știu să o expună.
În acest caz un bun negociator, nu trebuie neapărat să obțină prețul cel mai bun, ci să afle exact de ce
anume are nevoie partenerul de negociere. Mulți cad în păcatul, ca după ce află de ce anume are nevoie
celălalt, să-l strângă cu ușa, acesta fiind și motivul pentru care multe companii își țin nevoia ascunsă, de
frică să nu li se ceară un preț prea mare, spre exemplu.
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Exemplificare
Nimic mai simplu în cazul cu recrutarea. Win – Win este cazul în care tu ca firmă de recrutare, găsești
cei doi directori și firma de utilaje îi angajează. Acest lucru înseamnă nu numai că te-ai ales cu plata
făcută, ci și că ai un client mulțumit. Acest lucru însemnă că el te va recomanda la rândul lui și cu prima
ocazie când va avea nevoie, tot la serviciile tale va apela. Win – Win însemnă nu numai să-ți faci bine
treaba, ci să faci astfel încât să ai un client mulțumit. Poți să te ascunzi în spatele chichițelor contractuale și să spui că ai făcut bine treaba, însă dacă nu ai un client mulțumit însemnă de fapt că ai ajuns la
strategia Win – Lose. Caută formula potrivită! Uneori este prea aproape de noi și nu o vedem, iar alteori
e nevoie de creativitate și imaginație pentru a găsi soluția optimă.
Recomandări:
– Singura recomandare este să căutați întotdeauna această situație. Încercați să maximizați nu numai
profitul vostru, ci și al partenerului. Conform studiilor, un client mulțumit spune unui număr de patru
persoane, pe când un client nemulțumit spune unui număr de 20 persoane. Mergând pe strategia Win
– Win dați drumul unei liste de potențiali clienți destul de mare. Aceste recomandări pozitive, după
cum știți, se extind cu o viteză mai mică. Este de preferat această situație. Win – Lose vă aduce însă, nu
numai pierderea unui client, ci și o proastă reputație în rândul a minim 20 de potențiali clienți. Scurta
bucurie a unui profit, atunci când nu câștigă și celălalt, prefigurează de regulă începutul sfârșitului
afacerii. Dacă vă
trece prin cap că nu se va afla, cu siguranța nu este un gând favorabil. În aceste momente informația se
răspândește cu repeziciune, fie ea bună sau rea. Atenție, mai repede se răspândește cea rea. Puteți gândi
din punct de vedere matematic sau economic și veți înțelege că aplicând Win – Win nu poate decât să
vă avantajeze indiferent de situație.
Acestea sunt doar câteva idei menite să clarifice magia acestui Win– Win atât de simplu, atât de bun,
dar atât de rar în întâlnit în practică. Mai mult, este foarte important de știut cum procedați pentru a
ajunge la strategia Win - Win.

7.4. TEHNICA ASOCIERII CONȘTIENTE ȘI SUBLIMINALE
Probabil mulți dintre dumneavoastră cunoașteți această tehnică a negocierii și ați aplicat-o fie conștient,
fie inconștient. Această tehnică este cunoscută în oarecare măsură de fiecare dintre noi. Forța ei este
fantastică și de obicei nu este apreciată la adevărata valoare. Motivul pentru care funcționează este simplu, anume: creierul, odată ce a făcut o asociere, ulterior nu mai poate face disocierea. Sună probabil de
neînțeles, astfel că mai jos veți găsi o serie de exemple pentru a lămuri acest mecanism:
Ex. 1. Ați călătorit undeva, iar acolo ați participat la un concert. Odată întorși acasă, ori de câte ori veți
auzi formația respectivă, vă veți aminti de călătoria respectivă.
Ex. 2. Ați mâncat un anumit fel de mâncare de la care vi s-a făcut rău. În viitor veți evita mâncarea
respectivă.
Ex. 3 Ați mers într-o călătorie cu o barcă și ați trecut prin clipe grele, barca fiind gata să se scufunde.
Probabil în viitor veți căuta alte modalități de a vă petrece timpul liber.
Ideea este simplă. Majoritatea evenimentelor din viața noastră sunt asociate unor sentimente pozitive,
negative sau neutre. Vom ține minte mai ales sentimentele pozitive și negative, iar ori de câte ori vom
avea de-a face cu un eveniment sau o acțiune similară, apare automat și sentimentul.
Creierul, odată ce a asociat un eveniment cu o anumită stare, ori de câte ori se va întâlni cu evenimentul
respectiv nu va putea să-l disocieze, decât în foarte mică măsură. În zona negocierii vă puteți servi de
această forță puternică a asocierii, ea transformându-vă partenerii de negociere în relații pe termen
lung. Trebuie să încercați astfel ca relațiile dumneavoastră cu partenerii să fie presărate de momente
plăcute. Cu cât vor fi mai multe momente plăcute cu atât relația se consolidează. În cazul în care sunt
momente plăcute, ASOCIATE CU DUMNEAVOASTRĂ, ori de câte ori veți intra în legătură cu el, vor
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fi activate într-o măsură oarecare și sentimentele din trecut, atunci când a avut de-a face cu tine. Însă,
ce puteți face pentru a crea o atmosferă plăcută în timpul negocierii? Puteți face lucruri foarte simple,
unele care costă foarte puțin sau deloc, iar dacă bugetul vă permite puteți face unele care costă mai mult.
Atenție, pentru că rezultatul nu este neapărat proporțional cu bugetul investit. Găsiți mai jos 12 tips &
triks în negociere reprezentative pentru tehnica asocierii pentru a vă putea face o idee asupra aplicării
ei.
Masa în oraș.
Nu degeaba se practică ieșirile în oraș cu clienții. Atâta timp cât este ieșirea reușită, rezultatele vor fi pe
măsură. El va asocia sentimentul plăcut al ieșirii în oraș cu tine.
Reclamele
Observați reclamele. Acestea încearcă să asocieze imaginea produsului cu anumite stări (bucurie,
plăcere, satisfacție) sau cu personaje cunoscute din fotbal, film etc. De ce se fac aceste lucruri? Pentru
că se știe că asociați automat imaginile, iar apoi va fi foarte greu să faceți disocierea când vă veți întâlni
cu produsul sau serviciul respectiv. Dumneavoastră ce imagini asociați produsului dumneavoastră?
Discuțiile
În cazul acesta întrebarea este simplă: cum au loc discuțiile dumneavoastră cu partenerii? Își aduc
aminte cu plăcere de dumneavoastră sau își aduc aminte cu neplăcere? Faceți în așa fel încât discuțiile
să fie plăcute. Presărați discuția cu puțin umor, nu-l presați mai mult decât este cazul și faceți în așa fel
încât să vadă în dumneavoastră un partener, un om la care poate apela oricând.
Vestimentația și igiena
Felul în care vă îmbrăcați va transmite întotdeauna un semnal partenerului dumneavoastră. Acesta va
simți dacă are de-a face cu un cunoscător în domeniu sau nu. Aveți grijă ca aspectul dumneavoastră să
fie unul îngrijit. Folosiți apă de toaletă, dar cu măsură. De asemenea, ar ajuta să aveți și o igienă dentară
corespunzătoare. Ce părere credeți că are un client despre un partener care are respirație urât mirositoare? Vă las pe voi să răspundeți și să vă imaginați ce simte acesta!
Însoțitorii
Oare de ce credeți că la anumite recepții vă întâmpină fete frumoase și foarte amabile? Motivul este simplu, să aveți un sentiment plăcut atunci când vă veți aduce aminte de acea întâlnire. Cine vă însoțește pe
dumneavoastră la întâlniri? Cine este în preajma dumneavoastră atunci când faceți afaceri?
Locul întâlnirii
În funcție de posibilități, este bine să creați o ambianță cât mai plăcută. Flori, miros plăcut, plante
naturale, muzică, mobilier comod etc. Gândiți-vă la aceste lucruri și profi tați de ele cât puteți de mult.
Surprizele
pot fi neașteptat de plăcute!
Mașina
Ne place sau nu, mașina pe care o conducem transmite o imagine. Această imagine este percepută de
partenerii noștri de afaceri în mod automat. Dacă nu ați lucrat încă la acest aspect puteți face ceva în
acest
sens (bineînțeles, în măsura în care este posibil).
Florile și micile cadouri
De ce credeți că florile au devenit un cadou atât de des întâlnit? Odată primite, ele creează un sentiment
plăcut, sentiment care poate să persiste. Dăruiți flori ori de câte ori aveți ocazia: de mulțumire, de apreciere, cu ocazia zilei de naștere, de început de afacere, de sfârșit de afacere sau pur și simplu fără motiv
(în acest ultim caz florile vor fi cel mai apreciate).
Atitudinea ta
Oamenii caută optimiștii și evită morocănoșii. Nimic nu este mai neplăcut decât o conversație cu un
morocănos de la care te chinui să tragi cuvintele cu cleștele. Fiți optimist, dar realist în același timp. Ce
credeți că simt clienții dumneavoastră după ce plecați de la ei? Atenție, moralul este contagios! Le-ați
ridicat sau le-ați coborât moralul? Răspunzând- vă veți înțelege cât este de importantă legea asocierii.
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Pildele tale
Oamenilor le place să audă povesti. Uneori, când sunteți întrebat ceva, ideal ar fi să aveți o scurtă povestire care ilustrează răspunsul dumneavoastră. De pildă, puteți fi întrebat: ce termen de garanție are
această tablă pe care aș vrea să o pun pe casă? Puteți răspunde: Rețeta după care se face această tablă era
folosită și cu 50 de ani în urmă. Casa unui vecin de-al meu are așa ceva. A pus-o în urmă cu 40 de ani.
O are și acum. Pe piață garanțiile sunt în medie de 10 ani. Noi vă oferim 15 ani garanție, însă puteți sta
liniștit câteva zeci de ani. Și eu am aceeași tablă la casă. Aceasta este o poveste pe scurt. O puteți dezvolta în funcție de situație. Povestea trebuie să fie reală și eventual să poată fi verificată, altfel este foarte
riscant să o folosiți. Gândiți-vă ce povesti știți și pe care le puteți spune clienților pentru a fi răspunsuri
doveditoare pentru aceștia. Acesta este un truc la care apelează foarte des marii oratori.
Nonverbalul în timpul discuției
Folosirea nonverbalului pentru a transmite un mesaj subliminal este o tehnică foarte puternică ce
utilizează tehnica asocierii. Ideea este aceea de a asocia toate sentimentele pozitive cu dumneavoastră și
pe cele negative cu un punct virtual.
La final, când puneți întrebări cheie la care așteptați răspunsuri decisive, trebuie să vă atingeți din nou
pe dumneavoastră. Este o tehnică foarte subtilă, cu rezultate imediate, dar care necesită antrenament
pentru a o practica cu discreție. Sper ca ideile de mai sus să vă fie folositoare în negocierile viitoare, fie
ele personale sau profesionale. Aplicându-le puteți deveni un negociator experimentat.

7.5. TIPS & TRIKS ÎN NEGOCIERE
Mai jos veți găsi idei practice pe care le puteți folosi și adapta în negocieri sau vânzări. Aceste idei practice pleacă de la premisa că micile lucruri pot declanșa schimbări mari, iar atenția asupra mai multor
lucruri mici poate determina cumulat un rezultat încântător.
1. Numele partenerului de negociere
Fie că vorbim despre nume, fie despre prenume, oamenilor le place să li se pronunțe numele. Pentru a
reține numele persoanei este important ca, imediat după ce faceți cunoștință cu ea să folosiți numele
de câteva ori. Un secret este acela de a folosi chiar și la telefon numele persoanei de la capătul celălalt
al firului, iar dacă doriți un impact maxim trebuie, ca într-o conversație să–i folosiți ca ultim cuvânt
numele, cum ar fi : „Vă doresc o zi bună, domnule Rujoiu” , „O să vă sun eu mâine, domnule Rujoiu” sau
„A fost o adevărată plăcere să vă întâlnesc, domnule Rujoiu” etc. Trebuie să rețineți că este important să
folosiți numele celui cu care vorbiți, dar mai ales în finalul discuției, iar dacă se poate, numele acestuia
să fie chiar ultimul cuvânt.
2. Așezarea în încăpere
În principiu, poziția cea mai dezavantajoasă este cu spatele la ușă și cu fața la geam. Aceasta este o poziție
care creează disconfort, în primul rând pentru că totdeauna veți avea un senti-ment de nesiguranță
atunci
când se deschide ușa, iar în al doilea rând pentru că geamul poate fi un factor perturbator care vă
diminuează puterea de concentrare, iar o posibilă acțiune pe care o vedeți pe fereastră vă poate distrage
atenția și mai mult. Ca sfat, vă recomand o poziție în lateral, cu spatele la un perete, de unde puteți vedea atât ușa cât și geamul, cumva acestea să fie în stânga și în dreapta dumneavoastră. Negociatorii care
vor dori să vă pună în dificultate și vă vor așeza fix în poziția cu spatele la ușă și cu fața la geam. Nu-vă
rămâne decât să evitați această poziție, iar daca deja v-ați așezat, eventual la un moment dat să găsiți
un prilej să mutați scaunul într-o poziție ceva mai avantajoasă. Când dumneavoastră vreți să puneți un
partener de negociere în dificultate îl puteți așeza într-o asemenea poziție și eventual rugați pe cineva să
folosească ușa mai mult decât de obicei. Trebuie să folosiți această tehnică cu măsură pentru că folosită
în exces poate deranja. E bine să vă amintiți această tehnică chiar și atunci când mergeți undeva în oraș.
Alegeți-vă astfel un loc cu vizibilitate maximă, eventual o masă situată în lateralul unei săli, iar scaunul
să fie situat la perete.
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3. Așezarea la masă
Majoritatea negocierilor se poartă la masă. Poziția cea mai puțin comunicantă este față în față. Dacă
este o masă dreptunghiulară partenerii așezați într-un capăt și celălalt al mesei vor avea tendința să
poarte discuții în contradictoriu, ambii dorind să aibă un control asupra discuției. Chiar și la ședințele
informale, poziția din capul mesei este „predispusă” la a prelua inițiativa, la a-și impune punctul de
vedere. Revenind la negociere, evitați pe cât posibil pozițiile opuse. Dacă totuși partenerul de negociere este așezat în capul mesei, încercați să găsiți o poziție cât mai apropiată de el pe laterala mesei,
eventual primul scaun. Dacă scaunul este departe îl puteți muta imediat lângă el. Spre deosebire de
poziția opusă care blochează comunicarea, poziția în diagonală facilitează comunicarea. Negociatorii
neexperimentați consideră această poziție, față în față, ca fiind cea mai favorabilă (fiecare dintre negociatori stând pe cele două laturi mai lungi ale mesei). Dacă stați la o masă pătrată este indicat să evitați
poziția față în față, astfel că este de preferat cea în unghi, pe laturile alăturate ale mesei. Cercetările au
arătat că cea mai „comunicativă” poziție dintre doi parteneri de negociere este cea alăturată. Aceasta
este poziția din care partenerii vorbesc aceeași limbă, stau de aceeași parte a baricadei și privesc problema din același unghi. De asemenea, lucrul pe documente, explicațiile oferite de un suport vizual, o
schemă sau un desen sunt mult mai ușor de discutat și de vizualizat de către ambii parteneri când stau
alături, puțin întorși unul către altul.
4. Mărturiile
Dovada fermă a calității serviciilor pe care le oferiți este ceea ce spun clienții dumneavoastră despre
voi. Cu cât mai multe mărturii, cu atât mai bine. Aceste mărturii nu trebuie să fie scrisori complete
și bine elaborate. Cele mai bune sunt mărturiile spontane oferite în momentul în care clientul a fost
mulțumit. Rețineți așadar că o mărturie a unui client se culege în momentul impactului maxim. Când
aveți un client care vă spune ceva de genul: „Mulțumesc foarte mult, este un produs/serviciu foarte bun
… etc.” rugați-l în acel moment să vă scrie câteva cuvinte, într-un registru special, dacă nu aveți tehnologia necesară la îndemână. Cu cât va trece mai mult timp, cu atât va fi mai greu să obțineți mărturia
respectivă. Șansa de a vi se oferi mărturia (recomandarea) în momentul satisfacției maxime este undeva
la 50%. După câteva zile însă, acest procent al probabilității scade spre 10%.
Strângeți recomandări și rețineți că acestea vor fi mult mai credibile atunci când sunt scrise chiar de
mână. Când o să aveți peste de o sută de recomandări, probabilitatea de a convinge un nou client crește
considerabil. Poate fi chiar o provocare, fiecare client mulțumit poate avea ocazia să facă o recomandare
scrisă-audio-video. În cazul în care doriți o strategie pe termen lung rugați-l să scrie ceva și despre
dumneavoastră ca om, nu doar despre companie. În vremuri grele, aceste recomandări pot fi aur curat
și pot fi folosite indiferent de compania la care lucrați.
5. Onestitatea
Prima tendință în negociere este aceea de a lua de la un partener mai mult decât are el de oferit „acum
are nevoie de mine, prețul este mai mic” sau „cum sal mint ca sa cumpere de la mine mai mult„ etc.
Am fi într-o poziție mult mai avantajoasă dacă, înainte de a ne gândi la cum să-l mințim, ne-am gândi
la cum pot câștiga și eu și el. Atunci când ambii parteneri sunt deschiși fiecare unul față de altul poate
câștiga și fiecare poate fi mulțumit. Această onestitate vă oferă și permisiunea de a fi creativ. Gândiți-vă
la soluții inovatoare care pot duce la un câștig pentru ambele părți. Gândindu-ne la doi copii care vor
să împartă o portocală, mentalitatea Win–Lose, este aceea în care unul dintre copii vrea toată portocala, iar celălalt nu se va alege cu nimic. O variantă Win – Win este aceea în care cei doi copii discută.
Poate unul dorește numai o felie de poftă sau o pot împărți. Este posibil ca unul dintre ei să nu dorească
neapărat portocala, ci poate vrea numai un fruct. Poate chiar întâmplător, celălalt copil are un alt fruct
sau îi poate face rost de unul. Sau poate ambii au câte 5 bănuți și decid împreună să mai cumpere o
portocală și astfel fiecare dintre ei va avea o portocală. Poate fi multe soluții, trebuie însă ca cei doi copii
să discute și să fie dispuși să afle nevoile celuilalt. Este un efort mic, dar cu un rezultat mare. Fiți onest
cu celălalt și nu-i vindeți ceva de care acesta nu are nevoie. Încercați să aflați de ce anume are nevoie și
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căutați împreună soluția optimă. Numai în acest fel veți construi o relație pe termen lung. În acest fel
veți fi considerat un partener. Atunci când partenerul nu va rămâne mulțumit, a doua oară vă va ocoli.
6. Întreruperile
Nu puține sunt cazurile în care negociatorul vrea să dea impresia de om căutat. Astfel el își pune secretara sau pe coleg să-l sune atunci când are întâlniri. Această tehnică nu pare tocmai bărbătească, însă
ea are avantajul că în orice moment, odată ce ați fost sunat puteți spune că trebuie să reprogramați
întâlnirea pentru că a intervenit ceva foarte urgent. Aceste întreruperi sunt bune în momentul în care
negocierea a luat o direcție pe care nu v-o doriți și vă dezavantajează foarte mult.
7. Concluziile comune preliminare
În principiu, este bine să țineți un jurnal al negocierii cu lucrurile pe care vi le stabiliți. Acest lucru vă
va permite să notați o concluzie și să vă rugați totodată partenerul să vă confirme că așa este. În cazul
unor negocieri complexe pentru a lua un puls al negocierii, redactați pe o foaie împreună cu partenerul
concluziile la care s-a ajuns. Este momentul în care puteți verifica dacă ați vorbit aceeași limbă și dacă
lucrurile care erau subînțelese sunt acum înțelese. Totodată, va fi și o ocazie în care expresii de genul:
„am putea să…” se transformă în „putem să”. Această foaie poate fi trimisă pe e-mail sau pe fax partenerilor dumneavoastră. Este o strategie bună care, dincolo de avantajul clarificării, are și avantajul că
obțineți timp. Astfel că partenerii sau șefii dumneavoastră pot fi la curent asupra discuției și concluziilor preliminare. Această manieră este utilă mai ales când aveți un partener care a deviat cam mult de la
subiect și a trecut superficial peste anumite lucruri. Rețineți așadar că un jurnal al negocierii (notițele
dumneavoastră) vă permite să fiți la curent cu stadiul negocierii pe de o parte, iar pe de altă parte, un
jurnal comun al negocierii, trimis prin fax sau pe e-mail partenerilor, asigură un prilej de clarificare
asupra stadiului negocierii și obligă ambele părți la clarificări ce vor putea fi prinse cel mai probabil
într-un viitor contract.
8. Schimburile
În cadrul întâlnirii este de preferat să aveți o accesoriile corespunzătoare, însoțită de arsenalul tehnologic necesar. Nu este însă sfârșitul lumii dacă nu aveți un pix și astfel partenerul vă poate împrumuta
unul. Este
un bun prilej pentru a iniția o serie de schimburi. Schimbul sau simplul fapt că vă oferă ceva creează
bune premise psihologice în cadrul întâlnirii. Atunci când ți se oferă ceva, acceptă. Fie că ți se oferă o
cafea, un pahar cu apă, un pix, o brichetă, o foaie, etc acceptă. Spunând un „Nu, mulțumesc. Am și eu”
sau „Nu mulțumesc. Nu-mi este sete” este un refuz care îl va face pe partenerul dumneavoastră care v-a
oferit ceva să se simtă inconfortabil. Se spune de multe ori că există o plăcere mai mare în a oferi ceva,
decât în a primi ceva. Dacă partenerul vă oferă ceva, acceptați cu mare plăcere și încercați să-i oferiți
și dumneavoastră ceva în schimb. Schimbul este primul pas către o bună comunicare. Dacă vă face cadou un pix, încercați să-i faceți și dumneavoastră cadou un pix (chiar și pe cel personal), o agendă sau
ceva asemănător care vă este la îndemână. Partenerul se va simiți obligat să accepte. Negocierea în acel
moment este începută, iar primii pași au fost făcuți deja. Dacă nu aveți ceva material pentru a-i oferi,
faceți-i o promisiune sau oferiții o vorbă bună, un compliment sau o apreciere.
9. Confidențialitatea
Atunci când îi veți cere partenerului de negociere să păstreze confidențialitatea asupra celor ce urmează
să fie discutate acesta va lua mult mai în serios discuția. Această solicitare poate crea premisele unei
relații
de încredere. Totodată, puteți invoca faptul că este pentru dumneavoastră nu doar un client, ci un partener de afaceri, astfel că sunteți dispus să căutați și să găsiți cele mai bune soluții, lucruri pe care nu le
acordați în mod obișnuit tuturor oamenilor cu care lucrați. Probabil ați observat și în viața de zi cu zi.
Când spuneți cuiva: „Vreau să-ți spun ceva, dar vreau să rămână între noi” dintr-o dată partenerul este
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mai interesat și dă o atenție mai mare detaliilor și lucrurilor spuse de dumneavoastră. Trebuie să aveți
grijă ca în timpul discuției să se justifice confidențialitatea, fie că este vorba de un discount pe care nu-l
acordați în mod obișnuit, de un termen de plată, de o favoare, sau de o informație care l-ar putea ajuta.
10. Punctul comun
Cine se aseamănă se adună. Este o vorbă veche și cu mult mai mult adevăr decât credem. Poate că nu
semănați cu partenerul de negociere, poate vă întâlniți pentru prima dată și este impropriu spus că
puteți semăna. Puteți însă să faceți ceva în acest sens, anume să căutați puncte comune cu el. Poate fi
un hobby, poate fi un loc pe care l-ați vizitat, poate fi postul TV preferat, valorile. Un negociator experimentat nu începe negocierea până nu a găsit unul sau două puncte comune cu partenerul. Negociatorii
neexperimentați intră direct în negociere, însă acest lucru nu îi avantajează foarte mult. În negociere
acest punct se numește cârlig sau ancoră.
Rețineți: căutați punctul comun, identificați-l și discutați pe marginea lui. Veți avea parte astfel de o
negociere mult mai deschisă și mult mai relaxată. Inconștient sau nu, partenerul de negociere, odată
ce veți identifica puncte comune, vă va acorda mai multă încredere decât în mod obișnuit. Gândiți-vă
la dumneavoastră! De multe ori veți acorda mai multă încredere persoanelor care într-un fel sau altul
vă seamănă. Ați avut expus mai sus numai 10 tips and triks. Le-am scris în ordinea în care mi-au venit
în minte. Aceste lucruri mici vă pot fi foarte folositoare atât în negocierile comerciale, cât și în cele
personale.

7.6. 12 REGULI DE AUR ÎN VÂNZĂRI
În acest subcapitol sunt relatate câteva reguli de bază de vânzare
pentru cei care doresc și un punct de pornire. Nu de puține ori am
întâlnit comentarii: „Dar asta nu merge dacă nu-ți cunoști produsul”. Cititorii aveau dreptate, eu, în sinea mea, mă gândeam că sunt
de la sine înțeles, că sunt lucruri de bază. Am decis astfel să aleg
lucrurile mai importante din vânzări și negociere care pot fi interesante atât pentru începători cât și pentru avansați.
1. Cunoștințele tale – Ești un profesionist?
Nu puteți face performanță dacă nu vă cunoașteți produsele în cel mai mic amănunt. La fel cum nu
puteți convinge pe cineva de un lucru pe care nu-l cunoașteți. Trebuie să știți TOTUL despre: produs,
firma în are lucrați, capacitate de livrare, capacitate de producție, punctele tari, punctele slabe, ofertele
concurenței, noile tendințe etc. Oamenilor le place să cumpere de la profesioniști, iar unul dintre motivele pentru care puteți fi considerat un profesionist este ceea ce dumneavoastră știți. Trebuie să aveți
răspunsuri pentru orice întrebare ce vi s-ar putea pune vizavi de produsele Dvs. sau domeniul Dvs. de
activitate!
2. Felul tău de a fi – Inspiri încredere?
Trebuie să inspirați încredere. Încrederea în propria persoană, încrederea în firma pe care o reprezentați,
încrederea în produs sunt punctele cheie în a convinge pe cineva. Oamenii se lasă convinși de cei care
sunt încrezători. Nimănui nu-i place să cumpere de la cineva ce pare că are ceva de ascuns. Nu există o
rețetă a încrederii. Lucrurile sunt destul de simple, aveți sau nu încredere în dumneavoastră. Daca nu,
ar trebui să vă răspundeți la întrebarea: „de ce nu am încredere în mine?” Descoperiți motivele și în
acest fel veți înlătura și efectele!
3. Nonverbalul și paraverbalul – Ești un maestru al comunicării?
Nonverbalul și Paraverbalul sunt extrem de importante. Sunt cursuri pe această temă și s-au scris tone
de cărți. Un lucru este cert: aceste lucruri contează! E greu să vă faceți singuri o autoanaliză. Îi puteți
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ruga pe prietenii dumneavoastră sau pe colegii să vă ofere un feedback sau puteți folosi cea mai veche
metodă de testare: oglinda. Aici regula de aur este că nu există nici o regulă de aur. Anumite gesturi
vă pot dezavantaja, altele vă pot avantaja. Dacă aveți la dispoziție o cameră de filmat, înregistrați-vă.
Vizionați apoi înregistrarea fără sonor. Ce exprimă ea? Mai puneți pe cineva să se uite la fel la înregistrare și puneți-l apoi să comenteze nonverbalul dumneavoastră și veți fi uimit de câte lucruri veți afla.
La fel de important este și paraverbalul, modul cum vorbiți, cum accentuați cuvintele, ce voce folosiți,
ce ton, ce volum. Aceste lucruri contează. Încercați să vă automonitorizați. Aici un scurt sfat: încercați
să folosiți ritmul de vorbire al partenerului. Dacă el vorbește prea repede și dumneavoastră prea lent,
vă veți obosi reciproc. Și invers, dacă el vorbește mai încet și dumneavoastră prea tare - din nou apare
o barieră în comunicarea dintre voi. Este mult de discutat aici. Folosiți minim aceste sfaturi și va fi
un plus (sunt sfaturi de bază) . Rețineți însă că atunci când aveți în față un auditoriu, 80% din ceea ce
transmiteți este Nonverbalul și Paraverbalul.
4. Ce ai de oferit – Te recomandă sau nu?
Va fi o luptă cu morile de vânt să vindeți produse necalitative. Puteți vinde o dată, însă a doua oară nu va
mai cumpăra de la dumneavoastră și fiți siguri că vă va „anti-recomanda” ori de câte ori va avea ocazia.
În afaceri trebuie să căutați să lucrați permanent cu acel client, să încasați pe termen lung de la el. Dacă
nu credeți în produs sau nu îl înțelegeți - nu încercați să-l vindeți. Daca nu este bun și dumneavoastră
știți asta și totuși înșelați cumpărătorul... nu uitați că lumea este foarte mică, vă veți mai întâlni cu acel
om.
5. Poziționarea – Tu vinzi sau el cumpără?
Este foarte clar. Înainte de a vinde dumneavoastră, clientul trebuie să cumpere. Mai exact, trebuie să
plecați de la nevoia clientului/consumatorului. Împreună cu el să aflați de ce are nevoie, ce vrea el să
cumpere. Plecați de la nevoia lui și vă va respecta. Încercați să-l faceți conștient de nevoile pe care le are.
Este drept că sunt și clienți mai dezorientați, pe aceștia îi puteți ajuta în discuție. Ghidați dumneavoastră
discuția și convingeți-l să vă spună el „cu gurița lui” că are nevoie de ceva. Abia când l-ați convins ca are
nevoie – începeți să-i vindeți. (Puteți forța lucrurile, să-l convingeți că are nevoie fără să fie adevărat,
însă nu vă așteptați ca a doua oară să mai cumpere de la dumneavoastră. Vă recomand însă să forțați
nota numai atunci când dumneavoastră știți că va fi fericit post achiziționare).
6. Orientare în teren – Ești în vizită la un potențial client?
Sunt persoane care uneori întreabă: „Și cum pot vinde cuiva care nu are nevoie?” iar răspunsul este: E
o pierdere de timp să încerci să convingi oamenii să cumpere servicii sau produse de care nu au nevoie,
este un câștig pe termen scurt, însă pe termen lung așteaptă-te să ai de suferit din această cauză. Când
încercați să vindeți cuiva, ceva de ceea ce nu are nevoie, sunteți un agent slab (fără supărare). Ce căutați
acolo, la acel client? Ar fi trebuit să anticipați că nu are nevoie! A lua oamenii la rând și a încerca să
le vindeți în ideea că poate găsiți pe cineva care are nevoie denotă un slab management al vânzărilor.
Identificați oamenii care au nevoie de ceea ce vindeți dumneavoastră. Cum ar fi să merg într-un sat și
să încerc să vând apă plată, când ei au apă foarte bună acolo? Aș fi un agent slab! Cum ar fi să merg la
Fabrica Dacia și să încerc să le vând piese de schimb pentru Audi? Exemplele pot continua, însă cred
că s-a înțeles ideea. Când un om vă spune: „Chiar nu am nevoie!”, ar trebuie să vă gândiți mai bine la
dumneavoastră, la timpul pe care nu știți să-l folosiți eficient. Probabil vă spuneți în gând: „Dar agent
adevărat este acele care vinde și cuiva care nu are nevoie!” Cu riscul de a vă supăra, vă spun că acela nu
este un bun agent. Puteți face asta așa...„for fun”, pentru a vă testa capacitățile, însă nu conduce la nimic
bun. Dacă vreți să vă testați capacitățile, mergeți la o multinațională care lucrează cu concurența și
convingeți-i să lucreze cu dumneavoastră. Atunci puteți spuneți că sunteți un agent adevărat. Un agent
bun știe să-și planifice vizitele, mergând doar la potențialii clienți. Potențialii clienți sunt acele persoane
fizice sau juridice care pot fi interesate de ceea ce are el de oferit! Sfatul meu: căutați-vă potențiali clienți,
nu victime!
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7. Timpul – Cât de grăbit ești să cedezi?
Cele mai întâlnite replici în negociere sunt, probabil: „Prețul e prea mare!” sau „Am oferte mai bune!”
Acesta este cel mai vechi truc folosit de cumpărători. În cele mai multe cazuri vor încerca să vă preseze.
Greșeala multor agenți este să răspundă imediat acestei provocări. Se grăbesc să mai lase din preț, să
facă discount-uri, fie doar să spună „Ne înțelegem noi...”. Nu spuneți DA imediat! Acesta este singurul
moment în care cumpărătorul vă cere ceva în mod indirect, anume să-i dați un preț mai mic. El așteaptă
un răspuns în acele momente. Nu discutați de acest lucru. Nu cedați fără să cereți nimic la schimb și
nici nu oferiți în ideea că va cumpăra de la dumneavoastră. Discutați ce vrea, cât vrea! Discutați de ce
are prețul respectiv, prezentați-i beneficiile și avantajele. Abia apoi puteți să cedați. Negocierea prețului
se face la urmă. Făcând-o înainte pierdeți enorm, pentru că nu vă mai rămâne nimic de negociat. Puteți
negocia prețul, în funcție de volum, de durată, de termenul de plată etc. Sfat: când vi se cere să faceți
un discount din primele momente, relaxați-vă și începeți cu el o discuție normală, ca și cum nu v-ar fi
cerut acest lucru!
8. Imaginea ta – Dacă ar vorbi ce ar spune?
Trebuie să aveți grijă de voi. Atenție la îmbrăcăminte! Mulți agenți spun că acest lucru nu contează.
Ba contează și contează chiar foarte mult. Prima impresie se formează în primele câteva secunde. Nu
vă sfătuiesc să vă îmbrăcați mereu la costum și cravată, însă fie că ne place sau nu, modul în care ne
îmbrăcăm contează. În plus dincolo de cum sunteți îmbrăcați, mai contează și igiena, aspectul îngrijit.
9. Starea ta de spirit – Pesimist sau optimist?
Puteți juca și rolul pesimistului în anumite situați, de pildă atunci când expuneți în termeni de
consecințe ce se poate întâmpla dacă nu achiziționează de la dumneavoastră. Cheia este însă optimismul! Oamenilor le place să fie înconjurați de semeni pozitivi. Fiți optimiști în ceea ce privește afacerea
lui, fiți optimiști în ceea ce privește produsul și firma pe care o reprezentați. Fiți optimist în ceea ce
privește lucrurile în general. Atenție, păstrați o doză de realism în tot acest optimism, altfel totul se
poate întoarce împotriva dumneavoastră! Nu râdeți nici prea mult! Dacă-l faceți să zâmbească l-ați
convins pe jumătate. Râsul dezarmează, oamenilor în general le place să râdă. Am găsit la un moment
dat și explicația dată de fiziologie, cu substanțe care inundă creierul atunci când omul râde. Pe scurt: îl
convingeți mai ușor dacă-l faceți să râdă și dacă sunteți optimist!
10. Respectul – cine pe cine respectă?
Îl respectați dumneavoastră pe client, sau el pe dumneavoastră? Probabil știți că trebuie să-l respectați.
Elegant, trebuie să cereți în schimb același lucru. E condiția minimă în afaceri.
11. Oferta concurenței – Este bună sau rea?
Dacă-i concurenții oferă produse/servicii mai bune de cât Dvs., nu-i de bine, aveți mult de luptat!
Dacă produsele/serviciile sunt la o calitate mai inferioară, fericirea dumneavoastră! Ca procedură
însă trebuie să aveți grijă. Negociatorii neexperimentați ajung să vorbească mai mult despre produsele
concurenților decât despre ale lor. Mai exact, dacă sunteți în stare, demonstrați înainte de toate că ce
oferiți voi este bun și încercați să vorbiți cât mai puțin de concurenții Dvs.. Dacă îi vorbiți de rău, practic
nu-l convingeți pe clientul Dvs. cu asta. În plus, oamenii au un altruism mai ciudat ... s-ar putea să între
în polemică cu dumneavoastră și să încerce să-i apere. Dacă puteți, evitați folosind replici de genul: nu
se pot compara, ceea ce ofer eu face cutare și cutare...etc. Aceasta e atitudinea potrivită!
12. Timpul și orientarea!
În primul rând, nu stați la client mai mult decât e necesar, nici mai puțin. Când ați terminat treaba,
faceți o încheiere frumoasă și nu așteptați să vă spună clientul că are de lucru. Orientarea presupune
flexibilitate. Dumneavoastră ca negociator trebuie să simțiți când trebuie să schimbat tactica, când
trebuie să-l ascultați și când trebuie să vorbiți. Prezentați alternative, fiți creativ, fiți inventiv, fiți flexibili!
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E posibil să aveți o soluție pregătită din timp pentru client, s-ar putea să nu fie însă cea mai potrivită. Nu
vă chinuiți să i-o băgați pe gât, ci încercați să o adaptați nevoii lui. Dacă observați că nu reușiți, încercați
altă soluție.
Sper că aceste reguli de aur vă vor fi de folos. Nu strică deloc ca din când în când să vă reamintiți că fără
bazele elementare toate tehnicile dumneavoastră de negociere sunt inutile.

CAPITOLUL 8. OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE
A AFACERII
8.1. CLUSTER
Clusterele sunt concentrări geografice de instituții și companii
interconectate, dintr-un anumit domeniu. Clusterele cuprind un
grup de industrii înrudite și alte entități importante din punct de
vedere al concurenței. Acestea includ, spre exemplu, furnizori de
input-uri specializate, cum ar fi componente, mașini și servicii, sau
furnizori de infrastructură specia-lizată. De multe ori, clusterele
se extind în aval către diverse canale de distribuție și clienți și lateral către producători de produse complementare și către industrii înrudite prin calificări, tehnologii sau input-uri comune. În
sfârșit, unele clustere includ instituții guvernamentale și de alte tipuri – precum universități, agenții
de standardizare, think tank-uri, furnizori de instruire profesională și patronate – ce asigură instruire
specializată, educație, informație, cercetare și suport tehnic. (Porter M.,1998).
O definiție mai simplă - clusterul este o asociere a unor agenți economici dintr-un anumit domeniu fiind producători, utilizatori și/sau beneficiari, în scopul punerii în aplicare a bunelor practici în vederea
creșterii competitivității operatorilor economici.
Pentru o eficiență mai mare grupările agenților economici se recomandă ca în cluster să se asocieze și
universități, centre publice de cercetare, administrații publice centrale și/sau locale.
Care sunt beneficiile apartenenței unei companii la un cluster?
✓✓ Creșterea competitivității și a ratei de ocupare a forței de muncă, prin interconectarea de oameni,
abilități, competente și cunoștințe;
✓✓ Creșterea eficienței, deoarece este ușor să lucrezi într-o rețea cu clienții și furnizorii;
✓✓ Stimularea inovării, deoarece interacțiunea cu clienții creează idei noi și o mare presiune asupra
inovării;
✓✓ Reducerea constrângerilor pentru IMM-uri din partea marilor companii;
✓✓ Creșterea șanselor pentru internaționalizarea IMM-urilor;
✓✓ Șanse de succes pentru start-upuri și spin-offuri;
✓✓ Asigurarea capacității de a influența profilurile de învățământ pentru a corespunde cerințelor companiei de resurse umane calificate.
Este de asemenea recunoscut faptul că organizarea întreprinderilor mici și mijlocii sub formă de clustere sporește competitivitatea acestora, reprezentând un cadru important pentru dezvoltarea și creșterea
firmelor private. În acest context, Guvernul va depune eforturi în vederea creării cadrului legislativ
stimulator dezvoltării cluster-lor.
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8.2. INCUBATOARE DE AFACERI
Incubatorul de Afaceri este un instrument cheie în susținerea
dezvoltării întreprinderilor aflate la început de activitate.
Afacerile incubate sunt găzduite într-un incubator pe o
perioadă determinată de timp (perioada de incubare).
În acest interval, firmele beneficiază de birouri dotate și utilate, precum și de susținere financiară în termeni de plăti
limitate pentru utilități, internet, chirie etc.
Astfel, alături de asigurarea sprijinului logistic necesar
demarării activității, Incubatorul de Afaceri organizează instruiri, cursuri de pregătire, acordă asistenta în realizarea strategiilor de afaceri sau în scrierea de proiecte
necesare atragerii de finanțare și facilitează participarea la activități de creare a rețelelor funcționale.
Toate aceste activități au rolul de a susține dezvoltarea afacerilor, astfel încât acestea să poată ajunge la
un nivel de stabilitate și autonomie, care să le permită părăsirea Incubatorului și funcționarea pe cont
propriu, cu șanse crescute de a face față mediului concurențial.
Avantajele pe care le oferă incubatorul de afaceri

Dezavantajele incubatorului de afaceri

✓✓ spațiu pentru desfășurarea activității
✓✓ utilități necesare desfășurării activității
✓✓ asistență și consultanță în managementul afacerii
✓✓ cooperare între investitori în cadrul incubatorului
✓✓ costurile sunt suportate, în mare măsură, de stat sau de
organizații internaționale
✓✓ instruiri și cursuri de pregătire;
✓✓ acordarea asistenței în realizarea strate-giilor de afaceri;
✓✓ acordarea asistenței în scrierea proiectelor necesare pentru atragerea de finanțări;
✓✓ asigură facilitarea privind participarea la activități de
creare a rețelelor funcționale.

✓✓ în momentul în care
firma se dezvoltă (are deja
un număr de angajați), va
trebui să cedeze spațiul
unui alt solicitant.

Antreprenorii care vor sa înceapă o afacere, dar nu au bani pentru închirierea unui sediu și pentru logistica pot apela la incubatoarele de afaceri.

În Republica Moldova crearea unei rețele de business-incubatoare este un instrument eficient de promovare a antreprenoriatului și a parteneriatului public-privat, fiind totodată și o modalitate importantă
de reutilizare a clădirilor întreprinderilor din sectorul public care nu funcționează. Concomitent, business-incubatoarele sunt o metodă de control a utilizării fondurilor pentru dezvoltarea umană și pentru
reducerea sărăciei.
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Pe teritoriul Republicii Moldova activează următoarele Incubatoare de Afaceri:
Denumire
Instituția Publică
„Incubatorul de Afaceri
Soroca”(IAS)

Localizarea

Descrierea

Soroca

IAS are statut de instituție publică. A fost deschis la 16.12.2009. Este
primul incubator cu profil mixt creat în Republica Moldova, care pune
la dispoziție micilor antreprenori spații de producere și spații pentru
birouri.

Instituția Publică
„Incubatorul de Afaceri
Ștefan Vodă”(IASV)

Ștefan Vodă

IASV are statut de instituție publică. A fost deschis la 12.04.2012. Pune
la dispoziție micilor antreprenori spații de producere și spații pentru
birouri.

Instituția Publică
„Incubatorul de Afaceri
Leova”(IAL)

Leova

IAL are statut de instituție publică. A fost deschis la 04.10.2012. Pune
la dispoziție micilor antreprenori spații de producere și spații pentru
birouri.

Instituția Publică
„Incubatorul de Afaceri
Rezina”(IAR)

Rezina

IAR are statut de instituție publică. A fost deschis la 23.11.2012. Pune
la dispoziție micilor antreprenori spații de producere și spații pentru
birouri.

Instituția Publică
„Incubatorul de Afaceri
Sângerei” (IA Sângerei)

Sângerei

IA Sângerei are statut de instituție publică. A fost deschis la 08.08.2013.
Pune la dispoziție micilor antreprenori spații de producere și spații
pentru birouri.

Instituția Publică
„Incubatorul de Afaceri
Dubăsari” (IARD)

Dubăsari

IARD are statut de instituție publică. A fost deschis la 16.09.2013. Pune
la dispoziție micilor antreprenori spații de producere și spații pentru
birouri.

Ungheni

IA are statut de ONG. A fost creat în anul 2003. Oferă 32 spații mobilate
corespunzător pentru oficii cu scopul de a ajuta potențialii sau actualii
antreprenori locali să-și inițieze sau dezvolte afacerea. În prezent 90%
din spațiile disponibile sunt valorificate.

Chișinău

Este creat în 2005, în conformitate cu Decizia nr. 537 a Guvernului
Republicii Moldova și susținut de Academia de Științe Economice din
Moldova. IA nu este o persoană juridică și acționează ca o activitate a
ASEM. Incubatorul de Afaceri oferă spațiu de lucru, preferențial pentru
studenți de anul 2, 3 si 4 care au câștigat concursul anual “Cele mai
bune idei de afaceri”.

Briceni, satul
Larga

Creat în octombrie 2013 de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord
cu suportul financiar al Fondului Național de Dezvoltare Regională.
Pune la dispoziție micilor antreprenori spații de producere și spații
pentru birouri.

Bălți

Fondat în anul 2001 cu suportul companiei Germane „Sudzucker”.
Proiectul reprezintă eforturile comune ale Camerei de Comerț și Industrie și Serviciu Economic a Germaniei.

“Casa Antreprenoriatului”, Ungheni

Incubatorul de Afaceri
„ASEM”

Incubatorul de Afaceri
”Larga”

Incubatorul de Afaceri
„Impuls”

De asemenea, a fost creat Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova care este administrată
de ODIMM și va întruni atât incubatoarele create de ODIMM cât și alte Incubatoare existente.

8.3. PARCURI INDUSTRIALE
Conform Legii nr. 182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale,
Parcul industrial este un teritoriu delimitat ce dispune de infrastructură
tehnică și de producție, în care se desfășoară activități economice,
preponderent producție industrială, prestare de servicii, valorificare a
cercetărilor științifice și/sau dezvoltare tehnologică într-un regim de
facilități specifice în vederea valorificării potențialului uman și material
al unei regiuni.
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Parcurile industriale permit:
✓✓ de a reduce cheltuielile și perioada de timp necesară pentru lansarea activității de producție;
✓✓ de a procura terenurile aferente construcțiilor la prețul normativ;
✓✓ de a beneficia de suportul tehnic, juridic și consultativ în procesul de obținere a autorizațiilor, avizelor, coordonărilor și a altor acte permisive;
✓✓ de a beneficia de suportul financiar pentru crearea infrastructurii tehnice și de producție;
✓✓ de a reduce riscurilor legate de activitatea economică.
Principalele Facilități Acordate la crearea și funcționarea parcurilor industriale:
Pentru a facilita crearea și funcționarea parcului industrial, statul, în persoana autorităților
administrației publice centrale și locale, acordă deținătorului titlului de parc industrial și rezidenților
acestuia următoarele facilități:
✓✓ scutirea de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de terenuri
cu destinație agricolă* conform Legii privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a
pământului;
✓✓ înstrăinarea cu titlu gratuit sau darea în comodat a bunurilor proprietate publică întreprinderii administratoare pentru crearea și dezvoltarea parcului industrial la decizia proprietarului acestora conform Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
✓✓ dreptul de a privatiza terenul proprietate publică aferent construcțiilor la prețul normativ al
pământului**, stabilit în momentul dării acestuia în folosință întreprinderii administratoare sau în
arendă rezidenților parcului industrial, numai după procurarea și/sau darea în exploatare a construcțiilor
și instalațiilor cu destinație industrială și conexe, conform Legii privind prețul normativ și modul de
vânzare-cumpărare a pământului. Se acordă în cazul în care s-au efectuat investiții în construcțiile
și instalațiile a căror valoare este mai mare decât suma constituită din 3 preturi normative ale terenului, stabilite la momentul dării acestuia în folosință întreprinderii administratoare sau în arendă
rezidenților, plus plata pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenului din categoria de
terenuri cu destinație agricolă, estimată la data schimbării destinației terenului, dacă aceasta a avut loc;
✓✓ aplicarea de către întreprinderea administratoare a coeficientului de micșorare până la 0,3 a tarifului la plata anuală pentru arenda terenului proprietate publică, stabilit conform Legii privind prețul
normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului, sau a tarifului de bază pentru chiria anuală a
bunurilor proprietate publică, stabilit prin legea bugetului de stat pe anul respectiv;
✓✓ optimizarea controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale prin efectuarea
controalelor planificate conform graficului anual aprobat prin hotărâre de Guvern sau a controalelor
inopinate, efectuate cu acordul Ministerului Economiei conform legislației în vigoare;
✓✓ monitorizarea proiectelor investiționale, desfășurate în cadrul parcurilor industriale, de către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importantă națională;
✓✓ alocarea, după caz, a mijloacelor financiare pentru crearea infrastructurii tehnice și de producție.
* În mediu pe țară, valoarea compensării pierderilor cauzate de excluderea terenului din categoria de
terenuri cu destinație agricolă, este de cca 72 266,7 Euro/1ha.
** Pentru regiunile țării prețul normativ al terenului constituie:
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Localitatea

mun. Chișinău

mun. Bălți

Centre raionale

Comune /
Sate

Prețul normativ al
terenului, EURO/1ha

95 121,0

50 887,8

18 789,3

17 223,6

Există 13 proiecte de înființare și de administrare a parcurilor industriale:
✓✓ 2 bazate pe societăți pe acțiuni cu majoritatea capitalului statutar;
✓✓ 5 bazate pe active din proprietatea publică;
✓✓ 5 bazate pe active din proprietate privată;
✓✓ 1 din cadrul sub-zonei nr. 3 a Zonei Economice Libere ,,Bălți”;
✓✓ 3 parcuri industriale sunt la etapa de construcție.

8.4. ZONELE ECONOMICE LIBERE
Conform Legii nr. 440 din 27.07.2001, zonele economice libere
ale Republicii Moldova reprezintă părți ale teritoriului vamal al
Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic,
strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni și străini sânt permise, în regim preferențial,
genuri ale activității de întreprinzător, în condițiile privilegiate
prevăzute de legislația în vigoare.
Zonele libere se creează în scopul accelerării dezvoltării socialeconomice a anumitor teritorii și a țării în ansamblu prin:
a) atragerea investițiilor autohtone și străine;
b) implementarea tehnicii și tehnologiilor moderne;
c) dezvoltarea producției orientate spre export;
d) aplicarea experienței avansate din domeniul producției și a managementului;
e) crearea locurilor de muncă.
Zonele economice libere și zonele cu statut similar din Republica Moldova sunt următoarele:
1. „Expo-Business-Chișinău”
2. „Ungheni-Business”
3. „Tvardița”
4. „Otaci-Business”
5. „Valkaneș”
6. „Taraclia”
7. „Bălți”
8. Portul International Liber Giugiulești
9. Aeroportul internațional Liber „Mărculești”.
Conform Raportului elaborat de Ministerul Economiei, la 1 iulie 2012 pe teritoriul zonelor libere erau
înregistrați 166 de rezidenți, 60 din aceștia revin zonei “Expo-Business-Chișinău”, iar 37 - zonei “Ungheni-Business”. La finele perioadei de gestiune, numărul de angajați ai rezidenților zonelor libere era
de 6035 persoane.
Daca îți deschizi o afacere amplasată în zonele economice libere puteți să beneficiați de următoarele
facilități:
1. Protecția investițiilor din partea Statului;
2. Posibilitatea transferului profitului obținut peste hotarele Republicii Moldova;
3. Tratament preferențial pentru stimularea activității economice;
4. Imposibilitatea de expropriere, naționalizare, sechestrare și confiscare altfel decât prin decizia
judecătorească;
5. Garantarea prevederilor legislative pe parcursul următorilor 10 ani din momentul înregistrării în
calitate de Rezident al Zonei Economice Libere;
165

6. Circulația liberă a mărfurilor (serviciilor) situate în cadrul Zonei Economice Libere;
7. Posibilitatea de transmitere a mărfurilor (serviciilor) de la un Rezident la altul în cadrul Zonei Economice Libere doar cu factura de transport, fără perfectarea declarației vamale;
8. Tratament vamal preferențial (Postul Vamal este situat în cadrul Zonei Economice Libere);
9. Taxe preferențiale.
10. Avantaje Fiscale cum ar fi:
a. Scutire de 50% din cota impozitului stabilită în RM pentru venitul obținut din exportul mărfurilor
(serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului RM;
b. Scutire de 25% din cota impozitului stabilită în RM pentru venitul obținut din alte activități decât
exportul de mărfuri (servicii);
c. Scutire totală timp de 3 ani de plata impozitului pe venitul obținut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului RM, drept rezultat al investirii în zona
liberă a cel puțin un milion USD;
d. Scutire totală timp de 5 ani de plata impozitului pe venitul obținut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului RM, drept rezultat al investirii în zona
liberă a cel puțin cinci milioane USD;
e. T.V.A. nu se aplică mărfurilor (serviciilor) livrate în interiorul zonelor libere;
f. Cota zero a T.V.A. pentru:
✓✓ mărfurile (serviciile) livrate în zona economică liberă din afara Republicii Moldova;
✓✓ mărfurile (serviciile) livrate din zona economică liberă în afara Republicii Moldova;
✓✓ mărfurile (serviciile) livrate de către rezidenții diferitor zone libere din Republica Moldova unul
altuia;
g. Scutire de plata accizelor pentru mărfurile introduse în zona liberă din afara Republicii Moldova, din
alte zone libere, din restul teritoriului Republicii Moldova, precum și mărfurile originare din această
zonă și exportate în afara Republicii Moldova;
h. Nu sunt supuse accizelor livrările de mărfuri efectuate în interiorul zonei libere și livrările de mărfuri
dintr-o zonă liberă în alta;
Pentru a obține statutul de rezident al Zonelor Economice Libere candidații trebuie să participe la
concurs înaintând propunerile de concurs la locul de amplasare a sediului Administrației, în două exemplare (limba de stat, rusă sau engleză), care includ:
a. cererea, adresată Administratorului Principal, privind admiterea la concursul de selectare;
b. copia certificatului de înregistrare în calitate de subiect al activității antreprenoriale în Republica
Moldova, eliberat de către Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaționale
sau scrisoare de garanție privind constituirea și înregistrarea persoanei juridice respective, în caz de
învingere la concurs;
c. copia documentului de achitare privind plata cotizației de participare la concurs;
d. proiectul investițional sau planul business pentru 2-3 ani de activitate, în care s-a ținut cont de activitatea în condițiile zonei;
e. intenția de a participa la dezvoltarea teritoriului (infrastructurii) Zonei economice libere în corespundere cu condițiile concursului sau lista de obiecte prioritare, propuse de către Administrație;
f. numele și prenumele persoanelor autorizate să acționeze în numele participanților la concurs și să
semneze documentele juridice;
g. scurtă informație despre participant;
h. copia bilanțului contabil pentru ultimul an de activitate;
i. posibilități de sponsorizare;
j. candidații care nu au proprietăți imobiliare în cadrul zonei economice libere vor prezenta un contract în care vor fi stipulate condițiile de arendă a spațiului, iar proprietarii de imobile - acte care atestă
dreptul de proprietate.
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ANEXE
ANEXA I
Contract individual de muncă
nr.____ din ______________
“

”

20

(localitatea)
denumit (ă) în conti-

(denumirea unității sau numele, prenumele angajatorului - persoană fizică)
nuare “Angajator”, în persoana
,
(numele, prenumele, funcția)
pe de o parte, și dl (dna)
,
(numele, prenumele)
denumit (ă) în continuare “Salariat”, pe de altă parte, conducând-se de prevederile articolelor 45-94
din Codul muncii, aprobat prin Legea nr.154-XV din 28 martie 2003, au încheiat prezentul Contract
individual de muncă, convenind asupra următoarelor:
1. Salariatul este angajat în calitate de
(funcția, profesia, meseria, specialitatea, calificarea)
2. Locul de muncă
(denumirea subdiviziunii unității)
3. Munca este:
a) de bază;
b) prin cumul.
4. Durata Contractului este:
a) nedeterminată;
b) determinată
(termenul concret)
5. Perioada de probă (dacă părțile au convenit)
(termenul concret)
6. Prezentul Contract individual de muncă își produce efectele din:
a) ziua semnării;
b)
(data negociată de părți)
7. Riscurile specifice funcției
(muncă în condiții grele, vătămătoare și/sau periculoase etc.)
8. Salariatul are următoarele drepturi:
a) drepturi prevăzute în alin.(1) al art.9 din Codul muncii;
b) alte drepturi
(se specifică drepturile suplimentare negociate de părți)
9. Salariatul este obligat:
a) să îndeplinească obligațiile prevăzute în alin.(2) al art.9 din Codul muncii;
b) să îndeplinească alte obligații
(se specifică obligațiile suplimentare negociate de părți)
10. Angajatorul are următoarele drepturi:
a) drepturi prevăzute în alin.(1) al art.10 din Codul muncii;
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b) alte drepturi _________________________________________________________________
(se specifică drepturile suplimentare negociate de părți)
11. Angajatorul este obligat:
a) să îndeplinească obligațiile prevăzute în alin.(2) al art.10 din Codul muncii;
b) să îndeplinească alte obligații stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de convențiile
colective, de contractul colectiv de muncă și prezentul Contract individual de muncă, printre care
__________________________________________________________________________
(se specifică obligațiile suplimentare)
12. Condițiile de retribuire a muncii salariatului ________________________________________
(salariul funcției sau cel tarifar, suplimentele, sporurile,
______________________________________________________________________________
adaosurile, premiile, ajutoarele materiale, compensațiile și alocațiile, inclusiv pentru munca prestată în
condiții grele, vătămătoare
_________________________________________________________________________________
_______________________
și/sau periculoase, intensitatea muncii etc.).
13. Regimul de muncă ___________________________________________________________
(durata normală sau redusă a timpului de muncă, tipul săptămânii de
muncă, durata
_________________________________________________________________________________
____________
zilnică a timpului de muncă, timpul de muncă parțial, munca în schimburi, munca de noapte etc.)
14. Regimul de odihnă ___________________________________________________________
(repausul zilnic, repausul săptămânal etc.)
15. Concediile anuale:
a) concediul de odihnă anual ______________________________________________________
(durata)
b) concediul de odihnă anual suplimentar ____________________________________________
(durata)
16. Asigurarea socială a salariatului se efectuează în modul și mărimea prevăzute de legislația în
vigoare.
17. Asigurarea medicală a salariatului se efectuează în modul și mărimea prevăzute de legislația în
vigoare.
18. Clauze specifice (dacă părțile au convenit) _________________________________________
(mobilitatea, confidențialitatea, alte clauze care
nu contravin
_________________________________________________________________________________
____________
legislației în vigoare)
19. Înlesniri, avantaje, indemnizații și/sau alte drepturi de care va beneficia Salariatul în schimbul
respectării clauzelor specifice prevăzute la pct.18 ____________________________________ .
20. Prezentul Contract individual de muncă nu poate fi modificat (completat) decât printr-un acord
suplimentar semnat de părți, care se anexează la contract și este parte integrantă a acestuia.
21. Va fi considerată drept modificare (completare) a prezentului Contract individual de muncă orice
schimbare ce se referă la:
a. durata contractului;
b. locul de muncă;
c. specificul muncii (condiții grele, vătămătoare și/sau periculoase, introducerea clauzelor
specifice conform art.51 din Codul muncii etc.);
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d. cuantumul retribuirii muncii;
e. regimul de muncă și de odihnă;
f. specialitatea, profesia, calificarea, funcția;
g. caracterul înlesnirilor și modul de acordare a acestora.
22. Cu titlu de excepție, modificarea unilaterală de către angajator a prezentului Contract individual
de muncă este posibilă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de Codul muncii. În aceste cazuri,
salariatul va fi prevenit despre necesitatea modificării Contractului individual de muncă cu 2 luni
înainte.
23. Locul de muncă al salariatului poate fi schimbat temporar de către angajator prin deplasarea în
interes de serviciu sau detașarea la alt loc de muncă în conformitate cu art.70 și 71 din Codul muncii.
24. În cazul apariției unei situații prevăzute de art.104 alin.(2) lit.a) și b) din Codul mun-cii, angajatorul poate schimba temporar, pe o perioadă de cel mult o lună, locul și spe-cificul muncii salariatului
fără consimțământul acestuia și fără operarea modificărilor respective în prezentul Contract individual de muncă.
25. Transferul salariatului la o altă muncă și permutarea lui pot avea loc în strictă co-respundere cu
prevederile articolelor 68 și 74 din Codul muncii și punctelor 20 - 21 din prezentul Contract individual
de muncă.
26. Suspendarea prezentului Contract individual de muncă poate surveni:
a. în circumstanțe ce nu depind de voința părților (art.76 din Codul muncii);
b. prin acordul părților (art.77 din Codul muncii);
c. la inițiativa uneia dintre părți (art.78 din Codul muncii).
27. Prezentul Contract individual de muncă poate înceta:
1. în circumstanțe ce nu depind de voința părților (art.82, 305 și 310 din Codul mun-cii);
2. la inițiativa uneia dintre părți (art.85 și 86 din Codul muncii).
28. Litigiile individuale de muncă care vor apărea pe durata acțiunii prezentului Contract individual de muncă vor fi soluționate în modul stabilit de Codul muncii și de alte acte normative.
29. Prezentul Contract individual de muncă este întocmit în două exemplare având aceeași putere
juridică, unul dintre care se păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea - la Salariat.
Datele de identificare a părților Contractului:
Angajatorul		
Adresa:
Cod Fiscal

Semnătura
L.Ș.

Salariatul
Adresa:
Buletin de identitate
eliberat
Cod personal
CPAS
Semnătura
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PLAN DE AFACERI

ANEXA II

„Soapy Rides”
Soapy Rides, Rose Meadow 345 Tel. 876543

1. REZUMAT EXECUTIV
Soapy Rides este o spălătorie de maşini care va oferi servicii clienţilor din oraşul Rose Meadow. Va
furniza două servicii principale: spălarea şi reparaţia interiorului şi exteriorului maşinilor. Soapy Rides
nu are concurenţi care să ofere servicii de calitate la preţuri convenabile. Compania poate oferi servicii
de înaltă calitate atît de spălare, cît şi de reparaţie a maşinilor, datorită calificării angajaţilor săi.
Serviciile Soapy Rides se vor concentra pe trei grupuri de clienţi: proprietarii de maşini personale,
vînzătorii de maşini şi companiile locale. Regiunea este destul de înstărită, 40% din locuitori cîştigă
peste 40.000$ pe an. Pe un teritoriu de aproximativ 5 km există 5 companii vînzătoare de maşini care
au nevoie de servicii de spălare ale automobilelor. Există, de asemenea, multe companii locale care au
maşini. Un avantaj competitiv al companiei este experienţa dlui Mark Smith, proprietarul afacerii. Pe
parcursul ultimilor doi ani dl.Smith a fost implicat în afacerea de familie, ce se ocupa de reparaţia automobilelor. Înainte de această experienţă Mark Smith a studiat mecanica auto la liceul din localitate.
Soapy Rides anticipează acapararea unui segment de piaţă de 20%. Peste un an afacerea va genera o
marjă brută de 95% şi o marjă netă de 11%.
2. DESCRIEREA AFACERII
Misiunea afacerii Soapy Rides este de a oferi servicii de spălare şi reparaţie auto de cea mai înaltă calitate în localitatea Rose Meadow. Obiectivele companiei sunt:
✓✓ să devină prima afacere în topul afacerilor de spălare şi reparaţie a automobilelor din Rose Meadow;
✓✓ să menţină o marjă a profitului brut de 95%;
✓✓ să genereze o marjă a profitului net de 11% după primul an de activitate;
✓✓ să extindă afacerea, creînd un astfel de serviciu într-un alt loc după al treilea an de activitate.
Proprietarii companiei
Compania va fi înregistrată sub numele lui Mark Smith, unicul proprietar al afacerii. Cheltuielile iniţiale
pentru afacerea Soapy Rides vor fi finanţate printr-un credit personal de 30.000$, care a fost solicitat de
către Mark Smith. Atelierul de lucru şi oficiul vor fi arendate pentru minimum trei ani. Arenda va costa
1.200$ pe lună. Asigurarea va costa aproximativ 200$ pe lună. Mark lucrează împreună cu un designer
grafi c la elaborarea logo-ului, a antetului şi a broşurilor companiei.
Echipamentul include trei pompe de apă de presiune înaltă, două aspiratoare industriale, două calculatoare şi un aparat de casă. Clădirea a fost utilizată anterior ca punct de deservire rapidă a automobilelor
şi, respectiv, a fost construită astfel încît să permită cir-cularea rapidă a automobilelor. Se va apela la
serviciile unei companii contractate pentru a renova încăperea.
În tabelul de mai jos sunt descrise Condiţiile de lansare a afacerii şi Soldul de Casă:
Condiţii de lansare

$

Soldul de Casă

$

Taxe juridice

500

Bilanţul financiar la data începerii

8700

Cheltuieli legate de birotică, oficiu etc.

400

Stocul iniţial

1250

Broşuri, indicatoare şi panouri publicitare

1150

Capital circulant total

9950

Asigurarea

200

Active pe termen lung

10000

Arenda

1200

Active totale

19950

Echipamentul

4400

Totalul necesar

30000

Construcţia şi renovarea

2200

Investitorul 1

30000

Pierderea la început

10050

Capital total

19950

TOTAL
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10050

3. ANALIZA PIEŢEI
Oraşul Rose Meadow oferă o serie de avantaje pentru o afacere de spălare a automobilelor. Peste 40%
din locuitorii din zonă cîştigă peste 40.000$ pe an. Multe per-soane au maşini noi şi pun mare preţ pe
întreţinerea acestora. În regiune există, de ase-menea, un număr mare de companii vînzătoare de automobile (cinci dintre care activează în raza de 5 km de la locul unde va fi amplasată afacerea). Soapy
Rides va oferi servicii de spălare, curăţare şi reparaţie a automobilelor, reparaţii simple şi verifi cări de
rutină.
Clienţii ţintă ai companiei sunt: proprietari de maşini noi, proprietari de maşini luxoase, proprietarii de
maşini sport, proprietari de maşini de o viaţă, dealerii, companii din loca-litate.
Proprietari de maşini noi: Proprietarii maşinilor vor fi cei mai probabili utilizatori ai servi-ciilor de
spălare a maşinilor. Acestor proprietari le place să se mîndrească cu maşinile lor şi le spală frecvent.
Proprietari de maşini luxoase: Aceşti proprietari au maşinile luxoase de cîţiva ani şi doresc să le menţină
în formă. Ei îşi aduc maşinile la spălat în mod regulat.
Proprietarii de maşini sport: Aceşti proprietari sunt, de cele mai multe ori, tineri care acordă o mare
importanţă modului în care arată maşinile lor. De obicei, le duc la spălat în fiecare săptămînă.
Proprietari de maşini de o viaţă: Mulţi dintre aceşti proprietari îşi au maşinile de mai mult de 5-6 ani. Ei
le duc la spălat ocazional. Le place ca maşinile lor să arate ca noi şi vor să le păstreze în formă.
Dealerii: Sunt cinci companii vînzătoare de maşini noi şi maşini la mîna a doua în apro-pierea locului
unde va fi amplasată afacerea. Aceste companii utilizează deseori serviciile de spălare a maşinilor din
apropiere pentru a curăţa automobilele înainte de a le scoate la vînzare.
Companii din localitate: Unele companii din localitate au maşini şi microbuze care trebuie păstrate
curate. Aceste companii sunt în căutarea unor servicii de spălare a automobilelor, convenabile ca preţ şi
eficiente, pe care preferă să le utilizeze pe parcursul săptămînii.
Strategia de poziţionare pe piaţa ţintă: Strategia afacerii Soapy Rides este de a atrage clienţi permanenţi,
care vor apela la serviciile acesteia în perioadele mai liniştite ale săptămînii. Nu va fi complicat să
atragem clienţi în lunile de vară şi în week-end. Totuşi, pe parcursul săptămînii, în special iarna, persoanele nu se vor gîndi la spălarea maşinilor. De aceea, clienţii ţintă ai Soapy Rides vor fi persoanele
care, în general, nu sunt foarte afectate de perioadele de activitate intensă, cum ar fi proprietarii de
afaceri, pensionarii, vînzătorii de maşini şi companiile. Concurenţii Soapy Rides din Rose Meadow sunt
cîteva afaceri ce se ocupă de spălarea manuală a automobilelor şi cîteva maşini automate de spălare a
automobilelor. Astfel, clienţii ţintă ai Soapy Rides vor fi persoanele care pun destul preţ pe calitate şi pe
maşinile lor pentru a cheltui 12 $ pe săptămînă ca să le spele.
Concurenţa: În Rose Meadow mai există o spălătorie mare manuală a automobilelor. Este destul de
nouă şi încearcă să concureze cu maşinile automate de spălare a automobilelor, oferind preţuri reduse.
Totuşi, aceasta nu atrage clienţii care îşi doresc servicii calitative de curăţare. Aceştia sunt clienţii ţintă
ai Soapy Rides, deoarece ei sunt interesaţi mai mult de calitatea serviciilor. Ei nu sunt împotrivă să
cheltuiască ceva mai mulţi bani pentru a-şi spăla şi lustrui maşina. Cheia succesului afacerii Soapy
Rides este proprietarul acesteia şi legăturile sale personale în regiunea Rose Meadow. Datorită acestor legături, vînzările şi marketingul se vor axa pe abordarea individuală a fi ecărui client, punîndu-se
accent pe cîştigarea unor clienţi loaiali. Avantajul competitiv va fi faptul că proprietarul va pune mare
accent pe crearea unui serviciu care să fie şi rapid şi eficient, păstrînd, în acelaşi timp costurile la un
nivel minim.
Estimarea vînzărilor: În următorul tabel sunt estimate vînzările în baza strategiei de piaţă. Compania
are drept scop creşterea vînzărilor concentrîndu-se pe segmente de clienţi care vor dori să aibă maşinile
curate pe parcursul întregului an.
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VÎNZĂRILE PE UNITĂŢI

2004

PREŢUL PE UNITATE

2004

COSTUL PE UNITATE

2004

Spălare integrală

1760

Spălare integrală

15,00

Spălare integrală

0,70

Spălare exterioară

2050

Spălare exterioară

9,00

Spălare exterioară

0,40

Curăţare interioară

770

Curăţare interioară

8,00

Curăţare interioară

0,30

Deservire

129

Deservire

140,00

Deservire

3,00

Spălarea automobilelor
companiilor

615

Spălarea automobilelor companiilor

10,00

Spălarea automobilelor companiilor

0,70

Deservirea automobilelor
vînzătorilor de maşini

494

Deservirea automobilelor vînzătorilor
de maşini

70,00

Deservirea automobilelor vînzătorilor
de maşini

3,00

Vînzările totale pe unităţi

5818

VÎNZĂRI TOTALE

2004

COSTURI

2004

PERSONAL

2004

Spălare integrală

26400

Spălare integrală

1232

Proprietarul

18000

Spălare exterioară

18450

Spălare exterioară

820

Spălători de automobile

30240

Curăţare interioară

6160

Curăţare interioară

231

Personalul administrativ/ Vînzări

13440

Deservire

18060

Deservire

387

-

-

Spălarea automobilelor
companiilor

6150

Spălarea automobilelor companiilor

431

-

-

Deservirea automobilelor
vînzătorilor de maşini

34580

Deservirea automobilelor vînzătorilor
de maşini

1482

-

-

Vînzările totale pe unităţi

109800

Vînzările totale

4583

Suma totală
pentru salarii

61680

4. PLANUL DE MANAGEMENT
Mark Smith va fi singurul proprietar şi manager al companiei. În administrarea fi nanciară a companiei
acesta va fi ajutat de un contabil specialist.
Planul de personal: Atunci cînd îşi va începe activitatea compania va angaja cu normă deplină un specialist în spălarea şi deservirea automobilelor. În plus, compania va lucra şi cu colaboratori temporari şi
pe jumătate de normă. Compania va mai angaja un asistent administrativ, care îl va ajuta pe proprietar
cu munca de birou şi va activa în calitate de recepţionist.
5. PLAN FINANCIAR
În planul următor este descrisă dezvoltarea fi nanciară a afacerii Soapy Rides. Iniţial afa-cerea va fi
finanţată printr-un credit personal în valoare de 30.000$ personal, pe care îl va contracta proprietarul.
În al treilea an de activitate se speră că va putea fi deschis al doilea sediu.
Analiza pragului de rentabilitate: Costurile lunare fixe pentru Soapy Rides sunt esti-mate la aproximativ
7.500$, iar, conform pragului de rentabilitate, compania trebuie să deservească 203 maşini pe lună.
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ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE
Unităţile lunare conform pragului de rentabilitate (automobile)

$203

Venitul lunar conform pragului de rentabilitate

$9122

Costurile lunare fixe estimate

$7500

Profitul şi pierderile estimate
Următorul tabel cu privire la profit şi pierderi prezintă veniturile şi cheltuielile pentru
cinci ani de activitate.

ANEXA III

Analiza venituri/cheltuieli
Analiza venituri/cheltuieli

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

TOTAL

Poziție neta cumulativa

10 318

20 636

30 954

41 272

51 590

51 590

Servicii de sălătorie și reparatie
interioară și exterioară a automobilului

109 800

109 800

109 800

109 800

109 800

549 000

Total venituri operaționale

109 800

109 800

109 800

109 800

109 800

549 000

Venituri operaționale:
Venituri operaționale

Cheltuieli ale activității operaționale (de producere)
a. Cheltuieli fixe
Arenda spațiului (spălătoria, spațiu de
reparație)

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

24 000

Salariul personalului de producere

61 680

61 680

61 680

61 680

61 680

308 400

Rețineri la salariu

15 420

15 420

15 420

15 420

15 420

77 100

Total cheltuieli fixe

81 900

81 900

81 900

81 900

81 900

409 400

Costul total al vânzărilor (costul materialelor prognozate, consumabile,
energie electrică, apă, etc)

4 583

4 583

4 583

4 583

4 583

22 915

Total cheltuieli variabile

4 583

4 583

4 583

4 583

4 583

22 915

Total cheltuieli

86 483

86 483

86 483

86 483

86 483

432 415

b. Cheltuieli variabile

Cheltuieli ale activității operaționale (de producere)
Marketing

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

13 000

Asigurarea

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

9 000

Uzura

2 070

2 070

2 070

2 070

2 070

10 350

Arenda încăperii oficiului

3 325

3 325

3 325

3 325

3 325

16 625

Total cheltuieli administrative

9 795

9 795

9 795

9 795

9 795

48 975

Total cheltuieli fixe

96 278

96 278

96 278

96 278

96 278

481 390
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Profitul brut

13 522

13 522

13 522

13 522

13 522

67 610

Cheltuieli privind impozitul pe venit

3 204

3 204

3 204

3 204

3 204

16 020

Profitul brut

10 318

10 318

10 318

10 318

10 318

51 590

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

Rentabilitatea economică, % (profit
net/vânzări)
Rascumpararea investiției

3 ani

ANEXA IV

Prognoza fluxului monetar
Indicatori

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

...

oct.

noi.

dec.

Total

Încasări
bănești din
vânzări,
inclusiv:
(rd1.1)

...

40000

80000

Vânzări

...

40000

80000

a. Încasări bănești
1

1.1

Alte încasări
ale mijloacelor bănești,
inclusiv:
(rd2.1+
rd2.2)

35000

...

35000

2.1

Contribuții
proprii

5000

...

7000

2.2

Credite

30000

...

30000

35000

...

40000

117000

2

A. Total intrări
(rd1+rd2)

b. Plăți bănești
1

Îngrășăminte

...

2080

3180

2

Operații
tehnologice
mecanizate

...

1500

1500

3

Plăți
salariaților
și contribuții pentru
asigurări
sociale

3000

2000

3000

...

2000

12500

4

Cheltuieli
neprevăzute (10%)

300

200

300

...

558

1718

5

Consumuri de
întreținere
a mijloacelor fixe

417

417

417

...

417

6

Vița de vie

7

Servicii
telefonie și
poștă

8

Plata
impozitului
pe venit
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417

417

35000
20

20

20

20

417

417

...
20

...
...

5000

35000
20

20

20

240

10171

10171

Indicatori

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

...

oct.

noi.

dec.

Total

9

Cheltuieli
bancare

60

60

60

60

60

...

10

Rata
dobânzii la
credit

600

560

620

600

620

...

465

300

155

6360

B. Total ieșiri (rd1
+rd2+rd3+rd4+rd5
+rd6+rd7+rd8+rd9
+rd10)

1097

1057

4417

38297

4417

...

7625

797

10823

78415

C. Fluxul monetar
net (rdA-rdB)

-1097

-1057

-4417

-3297

-4417

...

32375

-797

10823

38585

0

-1097

-2154

-6571

-9868

...

-14285

18090

17293

0

-1097

-2154

-6571

-9868

-14285

...

18090

17293

38585

38585

D. Bilanțul la
începutul
perioadei
E. Bilanțul la
sfârșitul perioadei (rdC+rdD)

720

Notă: Prognoza fluxului monetar este dat ca exemplu și nu corespunde calculelor prezentate în planul
de afacere indicat mai sus.
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Notă: Planul de acțiuni este dat de exemplu și nu corespunde acțiunilor prezentate în planul de afaceri indicat mai sus
Sursă: Mai multă informaţie cu referire la planuri de afaceri moderne, în limba engleză, pot fi găsite la adresa web: http://www.sampleplans.com

Prognoza fluxului monetar

ANEXA V

Cadrul normativ pentru antreprenori

ANEXA VI

Cadrul de reglementare a activității de antreprenoriat
7.
Legea Nr. 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova
2020” (Monitorul Oficial Nr. 245-247 din 30.11.2012);
8.
Hotărârea Guvernului nr. 685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare
a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012–2020 (Monitorul Oficial Nr. 198-204 din
21.09.2012);
9.
Hotărârea Guvernului cu privire la crearea Organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii nr. 538 din 17.05.2007 (Monitorul Oficial nr.70-73/571 din 25.05.2007);
10.
Legii nr.206-XVI din 7 iulie 2006 privind susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.605);
11.
Hotărârea Guvernului Nr. 4 din 14.01.2014 cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru
ameliorarea competitivității Republicii Moldova (Monitorul Oficial Nr. 17-23 din 24.01.2014);
12.
Hotărârea Guvernului Nr. 1021 din 16.12.2013 cu privire la aprobarea Strategiei reformei
cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020 și a Planului de acțiuni
pentru implementarea acesteia în anii 2013-2015 (Monitorul Oficial Nr. 297-303 din 20.12.2013);
13.
Legea Nr. 81 din 18.03.2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător (Monitorul
Oficial Nr. 64-66 din 23.04.2004);
14.
Legea Nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de
întreprinzător (Monitorul Oficial Nr. 126-130 din 11.08.2006);
Crearea întreprinderilor
1.
Legea Nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Monitorul Parlamentului Nr. 2 din 28.02.1994);
2.
Codul Civil al Republicii Moldova Nr. 1107 din 06.06.2002 (Monitorul Oficial Nr. 82-86 din
22.06.2002);
3.
Legea Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a
întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial Nr. 184-187 din 30.11.2007);
4.
Legea Nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată (Monitorul Oficial Nr.
127-130 din 17.08.2007);
5.
Legea Nr. 73 din 12.04.2001 privind cooperativele de întreprinzător (Monitorul Oficial Nr.
49-50 din 03.05.2001);
6.
Legea Nr. 1252 din 28.09.2000 cooperației de consum (Monitorul Oficial Nr. 154-156 din
14.12.2000);
7.
Legea Nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni (Monitorul Oficial Nr. 38-39 din
12.06.1997);
8.
Legea Nr. 550 din 21.07.1995 instituțiilor financiare (republicat în Monitorul Oficial Nr. 78-81
din 13.05.2011);
9.
Legea Nr. 146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial Nr. 2 din
25.08.1994);
10.
Legea Nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial Nr. 7273 din 06.08.1998);
11.
Legea Nr. 1353 din 03.11.2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (Monitorul Oficial
Nr. 14-15 din 08.02.2001);
Notă: În prezenta anexă sunt reflectate o serie de acte legislatice și normative esențiale, însă nu sunt expuse
toate din limita de spațiu. Unele din ele pot fi modificate pe parcurs sau chiar abrogate. Pentru a verifica
actualitatea lor sau a găsi actele legislative sau normative specifice genului Dvs. de activitate, puteți consulta
Registrul de Stat al actelor juridice al Republicii Moldova (www.justice.md).
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Licențierea genului de activitate
1.
Legea Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător
(Monitorul Oficial Nr. 26-28 din 18.02.2005);
2.
Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 53/12 din 31.10.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea profesionistă
pe piața valorilor mobiliare (Monitorul Oficial nr.3-6/1 din 16.01.2009);
Autorizarea genului de activitatea
1.
Legea Nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător
(Monitorul Oficial Nr. 170-175 din 14.10.2011);
2.
Hotărârea Ministerul Sănătății și Protecției Sociale Nr. 16 din 29.12.2005 cu privire la
condițiile și procedura de autorizare sanitară a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial Nr. 9-12
din 20.01.2006);
3.
Hotărârea Guvernului Nr. 306 din 30.03.2000 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcționării și schimbării destinației construcțiilor și amenajărilor (Monitorul Oficial Nr. 037
din 06.04.2000);
4.
Legea Nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Nr. 10 din 01.10.1993);
5.
Legea Nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (Monitorul Oficial Nr. 155-158 din 03.09.2010);
6.
Ordinul Ministerul Sănătății nr. 767 din 11.10.2011 privind procedura de autorizare de punere
pe piață a medicamentelor fabricate în conformitate cu Regulile de Bună Practică de Fabricație (GMP);
7.
Legea Nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior (Monitorul Oficial Nr. 206-209
din 22.10.2010);
8.
Legea Nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității
(Monitorul Oficial Nr. 46-47 din 07.03.2012);
Protecția proprietății intelectuale
1.
Hotărâre Guvernului nr. 880 din 22.11.2012 cu privire la Strategia națională în domeniul
proprietății intelectuale până în anul 2020 (Monitorul Oficial nr.245-247/951 din 30.11.2012);
2.
Legea privind protecția topografilor circuitelor integrate nr. 655-XIV (adoptata la 29.10.1999,
in vigoare din 06.01.2000);
3.
Legea privind protecția desenelor si modelelor industriale nr. 161-XVI (adoptata la 12.07.2007,
in vigoare din 01.12.2007);
4.
Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI (adoptata la 29.02.2008, in vigoare din
06.09.2008)
5.
Legea privind protecția soiurilor de plante nr. 39-XVI (adoptata la 29.02.2008, in vigoare din
06.09.2008);
6.
Legea privind protecția invențiilor nr. 50-XVI (adoptata la 07.03.2008, in vigoare din
04.10.2008);
7.
Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine si specialităților
tradiționale garantate nr.66-XVI (adoptata la 27.03.2008, in vigoare din 25.10.2008);
8.
Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe nr. 139 (adoptata la 02.07.2010, in vigoare
din 01.01.2011);
9.
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13.08.97 cu privire la taxele pentru servicii cu semnificație juridica in domeniul protecției obiectelor proprietății intelectuale;
10.
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1362 din 21.10.2002 privind aprobarea Regulamentului reprezentanților in proprietatea industriala;
11.
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 783 din 30.06.2003 cu privire la evaluarea
obiectelor de proprietate intelectuala;
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12.
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1425 din 02.12.2003 privind modul si condițiile
de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului in marca de produs si/
sau de serviciu, precum si in desenul sau modelul industrial;
13.
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 612 din 12.08.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea contractelor de cesiune, licența, gaj si franchising referitoare la obiectele
de proprietate industriala ;
14.
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea obiectelor dreptului de
autor si drepturilor conexe nr. 89 din 10.02.2012
Domeniul financiar
1.
Legea privind piața de capital nr. 171 din 11.07.2012 (Monitorul Oficial nr.193-197/665 din
14.09.2012);
2.
Legea Nr. 280 din 22.07.2004 cu privire la organizațiile de micro finanțare (Monitorul Oficial
Nr. 138-146 din 13.08.2004);
3.
Legea Nr. 139 din 21.06.2007 asociațiilor de economii și împrumut (Monitorul Oficial Nr.
112-116 din 03.08.2007);
4.
Legea Nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial Nr. 193-197 din
14.09.2012);
5.
Legea cu privire la gaj nr.449-XV din 30.07.2001 (Monitorul Oficial Nr. 120 din 02.10.2001);
6.
Legea cu privire la franchising nr.1335-XIII din 01.10.1997 (Monitorul Oficial Nr. 82-83 din
11.12.1997);
7.
Legea cu privire la leasing nr.59-XVI din 28.04.2005 (Monitorul Oficial Nr. 92-94 din
08.07.2005);
8.
Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 62/14 din 26.12.2008 cu privire la aprobarea Regulilor Bursei de Valori a Moldovei (Monitorul Oficial nr.37-40/125 din 20.02.2009);
9.
Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 64/4 din 31.12.2008 cu referire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la oferta publică a valorilor mobiliare pe piața secundară (Monitorul
Oficial nr.53-54/215 din 13.03.2009);
10.
Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial nr.47-49/213 din
06.04.2007);
11.
Legea nr. 199-XIV din 18.11.98 cu privire la piața valorilor mobiliare (Monitorul Oficial
nr.183-185/655 din 10.10.2008);
Domeniul agriculturii
1.
Codul funciar al Republicii Moldova Nr.828-XII din 25.12.91 (Republicat: Monitorul Oficial
nr.107/817 din 04.09.2001);
2.
Codul apelor al Republicii Moldova nr. 1532-XII din 22.06.93 (Monitor nr.10/287 din
30.10.1993);
3.
Codul silvic al Republicii Moldova nr. 887-XIII din 21.06.96 (Monitorul Oficial nr.4-5/36 din
16.01.1997);
4.
Hotărârea Guvernului Nr. 282 din 11.03.2008 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de
dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova (2008-2015) (Monitorul Oficial
Nr. 57-60 21.03.2008);
5.
Hotărâre Guvernului Nr. 747 din 03.10.2011 cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul
siguranței alimentelor pentru anii 2011-2015 (Monitorul Oficial Nr. 170-175 din 14.10.2011);
6.
Hotărârea Guvernului Nr. 137 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate animală și certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor înregistrate și al ecvideelor pentru reproducție și producție (Monitorul Oficial Nr. 41-44 din 24.02.2009);
7.
Legea Nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial Nr. 241-246 din 10.12.2010);
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8.
Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în
agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132–137);
9.
Legea Nr. 1308 din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a
pământului (Monitorul Oficial Nr. 147-149 din 06.12.2001);
10.
Legea Nr. 231 din 20.07.2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor (Monitorul Oficial Nr. 126-130 din 11.08.2006);
11.
Legea Nr.238-XV din 08.07.2004 privind impozitul unic în agricultură (Monitorul Oficial
nr.132-137/702 din 06.08.2004);
12.
Legea Nr.78-XV din 18.03.2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial nr.83-87/431
din 28.05.2004);
13.
Legea nucului Nr.658-XIV din 29.10.99 (Monitorul Oficial nr.153-155/749 din 29.12.1999);
14.
Legea Nr. 412 din 27.05.1999 privind zootehnia (Monitorul Oficial Nr. 73-77 din 15.07.1999);
15.
Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198-XV din 15.05.2003 (Monitorul Oficial Nr. 163166 din 01.08.2003);
16.
Legea Nr.131-XIII din 02.06.94 privind via și vinul (Monitorul Oficial nr.3/28 din 02.09.1994);
17.
Legea nr.422-XVI din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor (Monitorul Oficial
Nr. 36-38 din 16.03.2007);
Legislația fiscală și vamală
1.
Codul fiscal al Republicii Moldova Nr. 1163 din 24.04.1997 (Monitorul Oficial Nr. ed. spec.
din 25.03.2005);
2.
Legea Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000 (Monitorul Ofi-cial
ediție specială din 01.01.2007; Monitorul Oficial nr.160-162/1201 din 23.12.2000);
3.
Legea bugetului de stat (pentru anul respectiv);
4.
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (pentru anul respectiv);
5.
Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (pentru anul respectiv);
6.
Lege Nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Ofi-cial
Nr. 1-4 din 06.01.2000);
7.
Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20.11.1997 (Monitorul Oficial ediție specială
din 01.01.2007; Monitorul Oficial nr.40-41/286 din 07.05.1998);
8.
Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006 cu privire la Regulamentul pri-vind
restituirea accizelor (Monitorul Oficial Nr. 157 din 02.10.2006);
9.
Hotărâre Guvernului Nr. 93 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (Monitorul Oficial Nr. 27-30 din 08.02.2013);
10.
Hotărârea Guvernului Nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a
TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (Monitorul Oficial Nr. 52-53 din 14.04.2010);
11.
Hotărârea Guvernului Nr. 10 din 19.01.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului
și a formularelor ce atestă reținerea impozitului pe venit la sursa de plată (Monitorul Oficial Nr. 11-12
din 26.01.2010);
12.
Hotărârea Guvernului Nr. 843 din 18.12.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind
modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declarației privind accizele și modul de
evidență a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz (Monitorul Oficial Nr. 193-196 din 29.12.2009);
13.
Hotărârea Guvernului Nr. 474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar (Monitorul Oficial Nr. 62-65 din
09.07.1998);
14.
Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a
primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial nr.18-19/57 din 08.02.2003);
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15.
Legea nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor
de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial nr.185-189/1416 din
31.12.2002);
Legislația contabilității
1.
Legea Nr. 113 din 27.04.2007 contabilității (Monitorul Oficial Nr. 90-93 din 29.06.2007);
2.
Legea Nr. 847 din 14.02.2002 privind salarizarea (Monitorul Oficial Nr. 50-52 din 11.04.2002);
3.
Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (Monitorul Oficial nr.159162/648 din 29.07.2003);
4.
Ordinul Ministerul Finanțelor privind aprobarea Planului general de conturi contabile nr. 119
din 06.08.2013 (Monitorul Oficial nr.177-181/1225 din 16.08.2013);
5.
Ordinul Ministerul Finanțelor privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate nr.
118 din 06.08.2013 (Monitorul Oficial nr.233-237/1534 din 22.10.2013; Monitorul Oficial nr.177181/1224 din 16.08.2013);
6.
Ordinul Ministrului Finanțelor nr.44 din 01.04.2013 privind acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Rapoarte Financiară;
7.
Ordinul Ministerul Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind inventarierea (Monitorul Oficial nr.166-169/953 din 10.08.2012);
8.
Hotărârea Guvernului nr. 500 din 12.05.98 despre aprobarea Regulamentului privind casarea
bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe (Monitorul Oficial nr.62-65/607 din 09.07.1998);
9.
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 21 din 24.02.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind evidența contabilă a plantațiilor viticole în procesul plantării, exploatării și defrișării acestora
(Monitorul Oficial nr.53-59/310 din 07.03.2014);
Legislația în domeniul farmaceutic și medical
1.
Legea Nr. 92 din 26.04.2012 Cu privire la dispozitivele medicale (Monitorul Oficial Nr. 149154 din 20.07.2012);
2.
Legea Nr. 1456 din 25.05.1993 Cu privire la activitatea farmaceutică (Monitorul Oficial Nr. 2829 din 01.07.1993);
3.
Legea Nr.1409-XIII din 17.12.1997 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial Nr. 52-53
din 11.06.1998);
4.
Legea Nr.411-XIII din 28.03.1995 cu privire la ocrotirea sănătății (Monitorul Oficial Nr. 34 din
22.06.1995);
5.
Legea Nr. 552-XV din 18.10.2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate (Monitorul Oficial Nr. 155-157 din 20.12.2001);
6.
Legea Nr. 1070-XIV din 22.06.2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru
pregătirea cadrelor in instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate (Monitorul Oficial Nr.
94-97 din 03.08.2000);
7.
Legea Nr.382-XIV din 06.05.1999 Cu privire la circulația substanțelor narcotice si psihotrope
si a precursorilor (Monitorul Oficial Nr. 73-77 din 15.07.1999);
8.
Legea Nr. 96 din 13.04.2007privind achizițiile publice (Monitorul Oficial Nr. 107-11 din
27.07.2007)
9.
Hotărârea Guvernului nr.603 din 2 iulie 1997 despre aprobarea Regulamentului privind formarea prețurilor la medicamente și alte produse farmaceutice și para farmaceutice (Monitorul Oficial
Nr. 51-52 din 07.08.1997);
10.
Hotărârea Guvernului nr.525 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente și în scopul asigurării
securității farmaceutice a populației Republicii Moldova (Monitorul Oficial Nr. 105-106 din 25.06.2010);
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Comerțul
1.
Hotărârea Guvernului Nr. 948 din 25.11.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare
a comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020 și a Planului de acțiuni pentru anii
2014-2016 privind implementarea acesteia (Monitorul Oficial Nr. 284-289 din 06.12.2013);
2.
Legea Nr. 231 din 23.09.2010cu privire la comerțul interior (Monitorul Oficial Nr. 206-209 din
22.10.2010);
3.
Legea Nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității
(Monitorul Oficial Nr. 46-47 din 07.03.2012);
4.
Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 (Monitorul Oficial Nr. 193-197 din 14.09.2012);
5.
Legea Nr. 422 din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor (Monitorul Ofi-cial Nr.
36-38 din 16.03.2007);
6.
Legea Nr. 1227 din 27.06.1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial Nr. 67-68 din
16.10.1997);
7.
Legea Nr. 134 din 03.06.1994 vânzării de mărfuri (Monitorul Oficial Nr. 17 din 08.12.1994);
Domeniul transportului
1.
Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1995, nr. 62–63);
2.
Legea Nr. 720 din 02.02.1996 fondului rutier (Monitorul Oficial Nr. 247-251 din 17.12.2010);
3.
Codul transporturilor auto nr. 116-XIV din 29.07.1998 (Monitorul Oficial Nr. 90-91 din
01.10.1998);
4.
Hotărârea Guvernului Nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului
circulației rutiere (Monitorul Oficial Nr. 92-93 din 15.05.2009)
5.
Codul navigației maritime comerciale nr. 599-XIV din 30.09.1999 (Monitorul Oficial Nr. 1-4
din 11.01.2001);
6.
Regulamentul Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor Nr. 9/12 din 09.12.1999 Regulamentul transporturilor auto de mărfuri (Monitorul Oficial Nr. 042 din 20.04.2000);
7.
Hotărârea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006 cu privire la Regulamentul transporturilor auto
de călători și bagaje (Monitorul Oficial nr.124-125/910 din 08.08.2006);
Domeniul construcțiilor
1.
Legea Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții (Monitorul Oficial Nr. 25 din
25.04.1996);
2.
Hotărârea Guvernului Nr. 360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat al calității în
construcții (Monitorul Oficial Nr. 49-50 din 25.07.1996);
3.
Hotărârea Nr. 158 din 04.03.2010 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare
regională (Monitorul Oficial Nr. 34 din 09.03.2010);
4.
Hotărârea Nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente (Monitorul Oficial Nr. 42 din 28.06.1996);
5.
Ordinul Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale nr.6 din 31.01.2014 cu privire la
construcția mansardelor la clădirile existente în perioada rece a anului (Monitorul Oficial 47-48/279,
25.02.2014);
6.
Hotărârea Guvernului Nr. 834 din 13.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile
publice de lucrări (Monitorul Oficial Nr. 169-171 din 17.09.2010);
7.
Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Nr. 115 din 21.08.2013 cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.07-2013 cu privire la principiile și metodologia reglementării în
construcții. Forma de prezentare a documentelor normative în construcții (Monitorul Oficial Nr. 198-204 din
13.09.2013);
8.
Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Nr. 71 din 16.05.13 cu privire la modul de
determinare a costul elaborării documentelor normative în construcții (Monitorul Oficial Nr 116-118, 2013);
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Domeniul energetic
1.
Legea Nr. 1525 din 19.02.1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial Nr. 50-51 din
04.06.1998);
2.
Legea Nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficiența energetică (Monitorul Oficial Nr. 155-158
din 03.09.2010);
3.
Hotărârea Guvernului Nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii
Moldova până în anul 2030 (Monitorul Oficial Nr. 27-30 din 08.02.2013);
4.
Legea Nr. 124 din 23.12.2009 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial Nr. 23-24 din
12.02.2010);
5.
Hotărârea Guvernului Nr. 401 din 12.06.2012 cu privire la Fondul pentru Eficiență Energetică
(Monitorul Oficial Nr. 126-129 din 22.06.2012);
Domeniul industrial
1.
Legea Nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (Monitorul Oficial Nr. 135-141 din 06.07.2012);
2.
Legea Nr. 625 din 02.07.1991 cu privire la protecția muncii (Monitorul Oficial Nr. 6 din
02.07.1991);
3.
Ordinul Ministerul Economiei Nr. 224 din 30.12.2013 cu privire la aprobarea documentului
normativ -tehnic în domeniul securității industriale NRS 01-03:2013 Proceduri generale de expertiză
în domeniul securității industriale (Monitorul Oficial Nr. 24-26 din 31.01.2014);

MODELUL CONTRACTULUI
de livrare în leasing a bunurilor

ANEXA VII

201___
mun. Chișinău
Prezentul contract de leasing este încheiat între _______________, înregistrat în calitate de persoană
juridică la Camera Înregistrării de Stat cu numărul IDNO __________, cu sediul _______________
care activează în baza statutului, denumit în continuare LOCATOR, și
_______________ înregistrat în calitate de persoană juridică la Camera Înregistrării de Stat, cu
numărul de înregistrare IDNO _______, cu sediul ____________care activează în baza statutului, denumit în continuare LOCATAR, au convenit sa încheie prezentul contract de leasing, cu respectarea
următoarelor clauze:
1.
Obiectul contractului
1.1.
Locatorul în conformitate cu prevederile prezentului contract se obligă să procure în proprietate obiectul de leasing de la Furnizorul, indicat de Locatar și să transmită contra plată în posesiune și
folosință temporară în scop de antreprenoriat.
2.
Drepturile locatorului
2.1.
Locatorul este în drept să verifice starea tehnică a obiectului de leasing și condițiile lui de exploatare pe tot parcursul contractului;
2.2.
Locatorul este în drept să efectueze reconstrucția sau modernizarea obiectului de leasing, ce nu
este prevăzută de documentația tehnică a Furnizorului, numai cu acordul în scris a Locatorului. Dacă
Locatarul a efectuat reconstrucția sau moder-nizarea sus numită fără acordul în scris al Locatorului este
obligat să aducă obiectul de leasing la starea lui inițială pe cont propriu;
2.3.
Să solicite locatarului documentele ce reflectă starea lui financiară;
2.4.
Să ceară achitarea integrală și înainte de termen a ratelor de leasing ori să rezilieze contractul,
cu reparația pagubelor și/sau cu restituirea bunului, în cazul în care locatarul încalcă în mod esențial
clauzele contractului;
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3.
Obligațiile locatorului
3.1.
Să dea locatarului contra plată bunul său în posesiune și folosință temporară;
3.2.
Să nu opereze modificări în contractul de vânzare-cumpărare (furnizare) fără acordul locatarului;
3.3.
Să coordoneze cu locatarul cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare (furnizare) a bunului;
3.4.
Să primească bunul la expirarea contractului de leasing dacă locatarul nu-și exercită dreptul de
a achiziționa bunul cu titlu de proprietate sau de a prelungi contractul conform prevederilor prezentei
legi;
3.5.
Să garanteze locatarului folosința în condiții normale a bunului;
3.6.
Să respecte dreptul locatarului de a opta pentru achiziționarea bunului, prelungirea contractului ori restituirea bunului;
3.7.
Să încheie, din însărcinarea locatarului, contract de vânzare-cumpărare cu furni-zorul, să
plătească prețul bunului și să încredințeze locatarului executarea obliga-țiilor sale privind recepționarea
bunului, formularea cerințelor care izvorăsc din acest contract;
4.
Răspunderea locatorului
4.1.
Locatorul poartă răspundere, în condițiile Legii Nr. 59 din 28.04.2005 cu privire la leasing și
ale Codului civil, pentru neexecutarea sau executarea neadecvată a con-tractului de leasing;
4.2.
Locatorul nu poartă răspundere fată de locatar pentru modul în care furnizorul execută clauzele
contractului de vânzare-cumpărare și nici pentru prejudiciul adus vieții și sănătății cetățenilor, bunurilor locatarului sau ale terților în procesul folosirii bunului, cu excepția cazurilor în care răspunderea
pentru alegerea bunului și/sau a vânzătorului a revenit locatorului ori acesta, încălcând clauzele contractului de leasing, a intervenit în alegerea bunului și/sau a furnizorului. În astfel de cazuri, locatorul
poartă răspundere solidară cu vânzătorul;
5.
Drepturile locatarului
5.1.
Locatarul este în drept să transmită obiectul de leasing terței persoane în sub lea-sing numai
cu acordul în scris al Locatorului;
5.2.
Să aleagă independent bunul și/sau furnizorul;
5.3.
Să formuleze furnizorului cerințe ce rezultă din contractul de vânzare-cumpărare;
5.4.
Să refuze recepționarea bunului ce nu corespunde condițiilor din contractul de leasing și să
suspende plata către locator a ratei de leasing până când va fi elimi-nată încălcarea clauzelor contractuale;
5.5.
Să execute înainte de termen obligația plății ratei de leasing și să cumpere bunul dacă contractul de leasing;
5.6.
să achiziționeze, la expirarea contractului de leasing, bunul cu titlu de proprietate, să
prelungească contractul de leasing ori să restituie bunul dacă contractul nu prevede altfel.
6.
Obligațiile locatarului
6.1.
Locatarul se obligă să întrețină obiectele de leasing primite în conformitate cu condițiile
tehnice, recomandate de Furnizor și să efectueze reparația curentă și deservirea tehnică în termenii
recomandați din contul său.
6.2.
Locatarul este obligat să informeze în scris Locatorul despre toate circumstanțele, care
amenință integritatea fizică a obiectului de leasing.
6.3.
Locatarul nu are dreptul fără acordul scris al locatorului:
a)
să modifice contractul de vânzare-cumpărare (furnizare) ori să întrerupă acți-unea lui;
b)
să închirieze ori să greveze în alt mod bunul;
c)
să cesioneze dreptul de folosință sau orice alte drepturi ce rezultă din contract.
6.4.
Să prezinte locatorului informații referitoare la bun și/sau la furnizorul lui în vede-rea încheierii
unui contract de vânzare-cumpărare;
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6.5.
Să execute obligațiile de recepționare a bunului și de formulare a cerințelor ce rezultă din contractul de vânzare-cumpărare;
6.6.
Să informeze locatorul despre corespunderea bunului clauzelor din contractul de vânzarecumpărare;
6.7.
Să asigure, pe durata contractului de leasing, integritatea bunului, menținerea în stare de
funcționare și folosirea lui numai în conformitate cu clauzele contractuale;
6.8.
Să suporte toate cheltuielile de transport, recepție, montare, demontare, exploa-tare, întreținere,
păstrare, deservire tehnică, reparație, asigurare a bunului, precum și alte cheltuieli aferente, dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
6.9.
Să plătească ratele de leasing în modul și în termenele stabilite în contractul de leasing;
6.10.
Să permită locatorului verificarea periodică a stării bunului și a modului de ex-ploatare a
bunului obiect al contractului de leasing;
6.11.
Să îl informeze pe locator în timp util despre orice tulburare a dreptului de pro-prietate venită
din partea unui terț;
6.12.
Să restituie, la expirarea contractului de leasing, locatorului bunul în starea stipu-lată de contract, luând-se în considerare uzura normală, în cazul în care nu-și va exercita dreptul, prevăzut de
prezenta lege, de a achiziționa bunul cu titlu de proprietate sau de a prelungi contractul.
7.
Răspunderea locatorului
7.1.
Locatarul poartă răspundere, în condițiile Legii Nr. 59 din 28.04.2005 cu privire la leasing și
ale Codului civil, pentru neexecutarea sau executarea neadecvată a con-tractului de leasing.
8.
Protecția drepturilor patrimoniale
8.1.
Locatarului i se asigură protecția drepturilor asupra bunului, primit în bază de contract de
leasing în posesiune și folosință temporară, în aceeași măsură ca și protecția stabilită de legislația civilă
asupra dreptului de proprietate.
8.2.
Este interzisă urmărirea, pentru datoriile locatarului, a bunului dat acestuia în bază de contract
de leasing. Dreptul de proprietate al locatorului asupra bunului transmis locatarului în baza de contract
de leasing se recunoaște și în caz de in-solvabilitate a locatarului.
8.3.
Contractul de leasing își menține efectul pe întreaga sa durată și în cazurile în care, după
încheierea sa, legislația stabilește norme care înrăutățesc situația părților.
9.
Revendicarea bunului
9.1.
Locatorul are dreptul la revendicarea bunului obiect al leasingului în modul stabilit de Legii nr.
59 din 28.04.2005 cu privire la leasing și de Codul civil;
9.2.
Locatorul are dreptul la revendicarea incontestabilă a bunului dat în leasing în cazul în care
locatarul:
a)
utilizează bunul cu încălcarea esențială a clauzelor contractuale sau contrar destinației acestuia;
b)
limitează accesul locatorului la bun;
c)
nu achită rata de leasing mai mult de 30 de zile calendaristice de la scadența stabilită în contractul de leasing;
d)
nu restituie obiectul leasingului dacă acest fapt este prevăzut în contract.
9.3.
Revendicarea incontestabilă a obiectului leasingului se face conform procedurii în ordonanță
(procedura simplificată) reglementată de Codul de procedură civilă.
9.4.
Pentru eliberarea ordonanței judecătorești, locatorul prezintă următoarele docu-mente:
a)
cerere;
b)
contractul de leasing;
c)
notificarea de revendicare a bunului, expediată locatarului recomandat prin poștă, cu cel puțin
o lună până la depunerea cererii, cu confirmare de primire.
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9.5.
Cheltuielile de revendicare și de restituire a bunului, inclusiv cheltuielile de de-montare,
păstrare, transportare, alte cheltuieli aferente restituirii bunului sânt su-portate de către locatar.
9.6.
Dacă nu restituie obiectul leasingului sau nu l-a restituit la timp, locatarul plătește locatorului,
pentru perioada de întârziere, în mărimi duble toate ratele de leasing și alte sume prevăzute de contractul de leasing.
9.7.
În cazul în care, pentru nerestituirea la timp a obiectului leasingului, contractul de leasing
prevede penalități, acestea vor fi percepute de la locatar în afara celor sti-pulate la pct.9.6.
10.
Plățile de leasing
10.1.
Locatarul se obliga sa achite plățile de leasing pentru bunurile transmise suma de _____ indicate în anexa __ la prezentul contract. Plățile de leasing se achită în strictă conformitate cu graficul de
plăți din anexa _ la prezentul contract.
10.2.
Achitarea plaților de leasing se efectuează de Locatar lunar, în termen de 10 zile de la ultima zi
a lunii curente, prin recalcularea sumei în lei la cursul de referință al Băncii Naționale a Moldovei din
data efectuării plății. Plata se confirmă prin dis-poziția de plată bancară.
10.3.
În caz de ne achitare la timp a plăților de leasing Locatarul achită Locatorului pe-nalități în
mărime de __ % de la suma neachitată conform graficului de plăți pentru fiecare zi de întârziere.
10.4.
Locatarul se obligă se achită din cont propriu toate taxele și procedurile vamale, legate de
importul obiectului de leasing, dacă părțile nu au convenit la altă înțe-legere. În cazul achitării de către
Locatar a taxelor și procedurilor vamale Locatarul se obligă să le achite la prezentarea documentelor
bancare și vamale. În caz de neachitare obiectul de leasing nu se transmite Locatarului.
11.
Termenul leasingului și dreptul de proprietate asupra obiectului
11.1.
Termenul de valabilitate a prezentului contract este de _____ ani;
11.2.
Locatorul păstrează dreptul de proprietate asupra obiectului de leasing pe tot parcursul
valabilității contractului până la achitarea sumei totale a plăților de lea-sing;
11.3.
La achitarea în totalitate a plăților de leasing de către Locatar obiectul de leasing trece în proprietatea lui prin întocmirea actului de transmitere de la Locator la Lo-catar;
11.4.
Locatarul are dreptul să achite plăților de leasing Locatarului înainte de termenii stabiliți și să
procure obiectul de leasing până la expirarea contractului de leasing;
11.5.
Dacă Locatarul nu achită plățile de leasing în conformitate cu graficul de plăți și în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Locatarul este obligat să re-turneze în termen de ___
zile de la data primirii reclamației Locatorului la adresa indicată și să transmită obiectul după actul de
transmitere. Toate riscurile și chel-tuielile adiacente la returnarea obiectului le suportă Locatarul. In
cazul refuzului Locatarului de a returna obiectul de leasing Locatorul este în drept să între în po-sesia
obiectului prin forță, să-l demonteze și să-l transporte din contul Locatarului sub responsabilitatea Locatarului pentru toate riscurile legate de demontare și transportare. Reprezentanții legali ai Locatarului
sunt în drept să inspecteze teri-toriul (încăperile), unde se află obiectul de leasing pentru demontarea și
trans-portarea obiectului. Toate cheltuielile adiacente indicate în prezentul articol le suportă Locatarul;
11.6.
La lichidarea sau reorganizarea Locatarului, rezilierea înainte de termen a prezen-tului contract termen Locatorul este în drept să ceară de Locatar returnarea obi-ectului de leasing în baza dreptului de proprietate, achitarea tuturor restanțelor și penalităților la plățile de leasing, achitarea prejudiciului material adus, inclusiv și venitul ratat, cu drept de încasare forțată și urmărire a bunurilor,
proprietății imobiliare și surselor bănești ale debitorului.
12.
Rezilierea contractului înainte de termen
12.1.
Locatorul are dreptul la rezilierea prezentului contract in următoarele cazuri:
a.
contractul de livrare cu Furnizorul sau/și prezentul contract nu a intrat in vigoare sau a fost
anulat din anumit motiv până la livrarea obiectului de leasing către Lo-catar;
b.
furnizorul nu este in stare sa livreze obiectul de leasing în termenii stabiliți. În aceste
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circumstanțe Locatorul si Locatarul se scutesc de angajamentele reciproce conform prezentului contract;
c.
locatarul în timp de ___________ luni nu achita suma restantă la plățile de leasing în conformitate cu prevederile prezentului contract și/ sau nu achită penalitățile aferente;
d.
locatarul admite și nu elimină încălcarea altor obligațiuni în termen de _______ zile de la
recepția reclamației locatorului referitor la încălcările depistate;
e.
în perioada valabilității prezentului contract locatarul se lichidează.
12.2.
Locatarul are dreptul la rezilierea prezentului contract în cazul depistării unor de-fecte tehnice
la obiectul de leasing la recepție, care se confirmă prin documente atestate în modul stabilit, și care
exclud utilizarea normală a obiectului de leasing și eliminarea cărora este imposibilă. Referitor la
rezilierea prezentului contract lo-catarul informează în scris locatorul în termen de ____ de la recepția
obiectului de leasing.
13.
Livrarea si recepționarea obiectului leasingului
13.1.
Furnizorul obiectului de leasing este _________________. Data livrării _________________.
Locul livrării ______________;
13.2.
Toate cheltuielile de livrare, ce nu sunt specificate în prezentul contract, sunt su-portate de
locatar;
13.3.
Locatarul este obligat la livrarea obiectului de leasing la locul amplasării sa-l exa-mineze si
sa semneze Actul de recepție a obiectului leasingului în termen de ______ zile de la livrare și setul de
documente adiacent;
13.4.
În cazul depistării defectelor de producere la obiectul de leasing ce exclud utilizarea lui
normală, locatarul este obligat să informeze în scris locatorul în termen de__ zile despre defectele depistate cu anexarea actelor corespunzătoare. Dacă în termenii stabiliți locatarul nu informează în scris
locatarul referitor la defectele depistate, se consideră recepția obiectului de leasing în stare funcțională,
iar locatarul este lipsit de dreptul de a înainta reclamații referitoare la calitatea obiectului de leasing.
Locatorul nu poartă răspundere pentru defectele de producere ale obiectului de leasing și transmite
locatarului dreptul la înaintarea reclamațiilor către furnizor;
13.5.
Locatorul transmite locatarului drepturile referitor la înaintarea reclamațiilor față de Furnizor
legate de defecțiunile tehnice, caracterul complet al obiectului livrat, termenii de livrare și obligațiunile
de instalare a obiectului.
14.
Returnarea obiectului de leasing
14.1.
Dacă la expirarea prezentului contract obiectul de leasing nu se transmite în pro-prietatea
locatarului și el refuză să returneze obiectul de leasing în conformitate cu prevederile prezentului contract, locatarului i se aplică o penalitate in mărimea de __ de la valoarea reziduală a obiectului de leasing
pentru fiecare zi de întârziere până la data de returnare.
15.
Soluționarea litigiilor
15.1.
Părțile prezentului contract vor depune efort la soluționarea litigiilor care reiese din prezentul
contract pe cale amiabilă, prin consultări bilaterale și tratative;
15.2.
Dacă litigiile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluțio-nare
judecătoriei, conform regulilor de procedura civilă.
16.
Forța majoră
16.1.
Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru executarea necorespunzătoare sau neexecutarea, totală sau parțială, a oricăreia dintre obligațiile asumate în con-tract, dacă executarea
necorespunzătoare sau neexecutarea a fost cauzată de un eveniment de forță majoră conform legislației
în vigoare . În acest caz termenii prezentului contract se extind pe durata evenimentului de forță majoră;
16.2.
Partea interesată este obligată să informeze în scris altă parte referitor la data producerii sau
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la data încetării evenimentului de forță majoră, în termen de cel mult ____zile de la data producerii
evenimentului;
16.3.
În cazul producerii evenimentului de forță majoră Camera de Comerț și Industrie a Moldovei
este instituția abilitată să confirme producerea evenimentului de forță majoră;
16.4.
În caz de forță majoră pe o durată mai mare de _____ luni, părțile se reunesc pentru a decide
ce măsuri vor fi luate. Dacă în următoarele ____ luni după reuniune părțile nu convin la o înțelegere
comună, fiecare parte este în drept de a rezilia contractul cu soluționarea tuturor problemelor materiale
și financiare.
17.
Dispoziții finale
17.1.
Toate modificările si completările la prezentul contract sunt valabile numai în cazul efectuării
lor in scris si semnării de ambele părți;
17.2.
Orice înțelegere între părți se perfectează în scris ca anexă sau acord adiționale la prezentul
contract;
17.3.
După semnarea prezentului contract toate înțelegerile anterioare își pierd valabili-tatea
juridică.
17.4.
Toate anexele la prezentul contract sunt părți componente ale prezentului contract;
17.5.
Nici o parte nu este în drept să transmite drepturile și obligațiile sale ce reiese din prezentul
contract terții părți. Achitarea sancțiunilor pecuniare sau restituirea pa-gubelor directe nu scutește
părțile de obligațiunile privind respectarea prezentului contract.

Adresele juridice ale părților:
Locatorul
Setul de acte necesare
pentru încheierea contractului de leasing:
1.
Cerere pentru livrarea în leasing cu indicarea tipului de bunuri solicitat.
2.
Copiile documentelor de fondare, cu toate modificările și completările.
3.
Pentru societăți pe acțiuni și cu răspundere limitată listele acționarilor/fondatorilor, care dețin
mai mult de 10 la sută din acțiuni/ capital statutar.
4.
Copiile extraselor de numire în funcție a directorului și contabilului șef.
5.
Lista persoanelor împuternicite să semneze contractul de leasing.
6.
Copiile documentelor contabile (bilanțul, raportul financiar, fluxul de numerar pentru fiecare
trimestru al anului curent și pentru ultimii doi ani).
7.
Copia raportului de audit pe anul trecut pentru societăți pe acțiuni și întreprinderi mixte.
8.
Raport privind evidență datoriilor debitoare și creditoare cu prezentarea contrac-telor respective și indicarea datelor formării datoriilor.
9.
Descrierea fondurilor fixe.
10.
Copiile licențelor privind desfășurarea activității curente.
11.
Copiile contractelor de chirie a imobilelor și unităților de transport, și contractelor de comercializare a producției întreprinderii.
12.
Certificatul inspectoratului fiscal cu privire la lipsa restanțelor fiscale.
13.
Copiile contractelor de creditare bancară.
14.
Copiile buletinelor de identitate persoanelor împuternicite să semneze contractul de leasing.
15.
Alte documente pertinente care ar confirma solvabilitatea întreprinderii.
Setul de acte necesare pentru încheierea contractului de leasing, diferă în dependență de genul
de activitate pe care îl desfășurați.
5

188

ADRESE WEB UTILE:

ANEXA VIII

Adresa paginii

Denumirea instituției, paginii

www.odimm.md

Organizația pentru Dezvoltare Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii

www.mec.gov.md

Ministerul Economiei și Comerțului

www.mf.gov.md

Ministerul Finanțelor

www.mfa.gov.md

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

www.maia.gov.md

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

www.mcdt.gov.md

Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului

www.mediu.gov.md

Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale

www.turism.gov.md

Ministerul Culturii si Turismului

www.justice.gov.md

Ministerul Justiției

www.chamber.md

Camera de Comerț și Industrie a Moldovei

www.miepo.md

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova

www.kompass.md

Cataloage ale organizațiilor și întreprinderilor

www.fisc.md

Inspectoratul Fiscal de Stat

www.statistica.gov.md

Biroul Național de Statiștii

www.customs.gov.md

Serviciul Vamal

www.at.gov.md

Agenția Transporturi

www.moldsilva.gov.md

Agenția pentru Silvicultură “Moldsilva”

www.aamv.gov.md

Agenția Agroindustrială “Moldova - Vin”

www.tender.gov.md

Agenția Rezerve Materiale, Achiziții Publice si Ajutoare Umanitare

www.arfc.gov.md

Agenția Relații Funciare și Cadastru

www.odimm.md

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM

www.cccec.gov.md

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției

www.licentiere.gov.md
http://www.licentiere.
gov.md/pageview.
php?l=ro&idc=22&nod=1&

Camera de Licențiere
Licențierea activităților

www.businessportal.md

Business portalul întreprinderilor sectorului IMM din RM

www.cnas.md

Casa Națională de Asigurări Sociale

www.cnam.md

Compania Națională de Asigurări în Medicină

www.allmoldova.com

Noutăți, adrese ale companiilor, oferte, cereri

www.justice.md

Legislația Republicii Moldova

http://mybusiness.md

On-line Magazin despre Micul Business în Moldova

http://www.franchise.org/

International Franchise Association

www.rarf.ru

Asociația Rusă de franchising

www.franchising.org.ua

Asociația Ucraineană de Franchising

http://eur-lex.europa.eu/

Legislația Uniunii Europene

http://europa.eu/about-eu/
index_ro.htm

Informații generale despre Uniunea Europeană
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