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Strategii transfrontaliere

Obiective generale

Dezvoltarea proceselor de învatare individuala si institutionala la 
nivelul regiunii in vederea cresterii competitivitătii pe piata de 

cercetare natională si internationala.

Cresterea gradului de inovare al proceselor institutionale, in 
vederea gestionarii performante a Structurii de management a 

activitatilor de inovare si dezvoltare, sub aspectele: metodologic, 
decizional, organizatoric si informational



Obiective specifice

Centrele regionale sa devina: 

• Initiator si motor al inovarii la nivel regional

• Centru de expertiza si consultanta in economie

• Partener al Polului de Competitivitate pentru dezvoltare 
regionala prin inovare



Dezvoltarea localitatii, regiunii, comunitatii in care activam depinde
de capacitatea de management, de a atrage finantari dar si de
politicile si strategiile in aceasta directie.

O entitate de cercetare, formare si inovare este percepută ca fiind
principalul motor al cresterii competitivitatii, capacitatea fiind
determinată de numeroşi factori, cum ar fi:

–baza materială, mijloace financiare

– informaţii de piaţă

–staff managerial calificat şi competent

–potenţialul creativ al resurselor umane

–nivelul expertizei

–capacitatea de a pune expertiza la dispozitia comunitatii



Ce se doreste ?

• Sa largim consistenta si numarul contactelor intre IMM-urile inovative –
cercetare – inovare – transfer tehnologic – piata

• Sa statutam parteneriatul proprietate intelectuala si industriala - transfer 
tehnologic in folosul pietei 

• Sa identificam inovatii, inventii, firme inovative, noi tehnologii cu scopul de a 
realiza transfer tehnologic si parteneriate nationale, internationale, 

• Sa diseminam informatii si bune practici pentru a largi numarul de firme ce 
acceseaza Programele Inovare, Fonduri Structurale, FP7 / Cercetarea in folosul 
IMM-urilor, Eureka.

• Sa promovam metode si metodologii inovative, transfer de cunostinte si de 
tehnologie.

• Sa identificam strategii si solutii pentru cresterea competitivitatii prin inovare si 
transfer tehnologic.

• .... Sa creem un pol de discutii, facilitator de parteneriate intre inventatori -
unitati de cercetare / inovare / transfer tehnologic – piata. 



Orientare

Cercetarea si inovarea cu fata catre Piata

Piata cu fata catre Cercetare si Inovare 

ca mijloace pentru cresterea competitivitatii

Cercetare
Inovare

Transfer tehnologic



IMM-ul
MOTOR AL SCHIMBĂRILOR

prin
GENERAREA DE
NOI PRODUSE
ŞI TEHNOLOGII 

IMM-urile 
orientate tehnologic
creează de dou ă ori
mai mult ă inovare
per angajat decât
companiile mari

prin
SUSŢINEREA

COMPETITIVITĂŢII
MARILOR COMPANII

50% dintre IMM-uri
sunt subcontractori

prin
CREAREA DE

LOCURI DE MUNCĂ

IMM-urile sunt
sursa principal ă
pentru noi locuri

de munc ă

La nivel european



CERERE de tehnologie
Consumatori (cererea final ă)
Produc ători (cerere intermediar ă)

CONDIŢIILE CADRULUI
mediu financiar, taxe, subven ţii;
spirit de inovare & antreprenoriat; mobilitate

SISTEMELE 
ÎNTREPRINDERILOR

Companii mari

IMM - uri mature

Noi întreprinderi 
tehnologice

INTERMEDIARI

Entitati de TTI

Brockeri de tehnologie

Consultan ţi (TTI si PI)

SISTEMUL DE 
CERCETARE SI 
EDUCAŢIE 

Pregătire voca ţional ă 
şi de lung ă durat ă

Învăţământ superior 
şi cercetare

Cercetare de piata 

SISTEMUL de
POLITICI

Guvern

Guvernare locala 
novativa

Politica 
ştiin ţific ă, 
tehnologic ă şi de 
inovare

INFRASTRUCTURI
Sistemul bancar     Sistemul de informa ţii si comunicare

& Sistemul de transfer tehnologic
Capital de risc         Proprietate industrial ă / intelectual ă 

Politici pentru cresterea competitivitatii prin cer cetare – TTI



Cercetare

Competitivitate 
si 

locuri de munca

Educatie Inovare

Cei 3 piloni pe care se bazeaza Strategia Lisabona; pune accent pe sprijinirea 
unitatilor  inovative care contribuie la cresterea economica si la infiintarea de 
noi locuri de munca.



Cresterea Competitivitatii

Prin: 

• Rezultate ale cercetarii transferate industriei

• Tehnologii transferabile catre mediul economic

• Proprietate intelectuala; Brevete

• Personal format si acreditat (Transfer Tehnologic si Inovare, brokeri de 

tehnologii) 

• IMM-uri inovative

• Promovare, formarea unei culturi a inovatiei, de masa



Enterprise Europe  Network – Ce reprezinta ?

Cea mai larga retea europeana care ofera 
expertiza si servicii de sustinere a afacerilor 
pentru intreprinderi mici si mijlocii

•Aproape  600 de organizatii (camere de comert, 
agentii pentru dezvoltare regionala, universitati, 
centre tehnologice universitare etc)

•Aproximativ 4000 de profesionisti cu experienta

•Puncte de lucru in cca. 40 tari europene

Servicii realizate 

-Dezvoltarea afacerilor

-Transfer tehnologic, dezvoltarea afacerilor inovative

-Participarea IMM-urilor la programe internationale de cercetare



Scopul retelei Enterprise Europe Network

- Promovarea AFACERII, COMPETITIVITATII si INOVARII in Europa

- Ajuta intreprinderile :

• Sa se dezvolte, sa devina competitive si inovatoare, sa participe la programele 
europene destinate cercetarii si dezvoltarii, sa schimbe bune practici cu 
intreprinderi care impartasesc aceeasi viziune

• sa-si gaseasca parteneri internationali pentru dezvoltarea afacerilor si 
exportului, a schimbului de tehnologii si cunostinte 

si

• sa le sensibilizeze cu privire la politicile si programele de sprijin ale Comisiei 

Europene

Accesul la toate informatiile necesare dezvoltarii propriilor

afaceri si gasirea partenerilor corespunzatori



Ofera servicii de asistenta pentru incurajarea IMM-urilor sa
devina inovative (prin parteneriate cu entitati de cercetare 

dezvoltare, inovare, transfer tehnologic): 
– Consultanta pentru dezvoltarea afacerilor inovative
– Transfer tehnologic transnational
– Programe europene: Fonduri Structurale, FP7, CIP, Eureka, 

Europe INNOVA, PRO-INNO Europe, etc.
– Faciliteaza schimburi de bune practici intre intreprinderi
– Promoveaza tehnologiile inovative 
– Identifica solutiile inovative pentru companii
– Faciliteaza accesul la rezultatele RTD

Reteaua se ocupa de toate tipurile de afaceri si tehnologii:
partenerii din retea colaboreaza pentru rezolvarea cererilor

firmelor de pe intreg teritoriul Europei

Sprijina inovarea, faciliteaza parteneriate



• Transfer know-how, tehnologie sau expertiza dintr-o 
organizatie in alta

• Transfer de tehnologie dintr-un sector industrial in altul 

• Transfer al rezultatelor RTD spre piata

TTT – transfer tehnologic transnational



Misiune 

• propune colaborarea dintre cei care intermediaza relatiile de 
afaceri si autoritatile politice de la nivel local si regional, cu 
scopul de a pune in practica o strategie de sprijinire a mediului 
de afaceri bazata pe cooperare si transparenta

• promoveaza formarea antreprenoriala

• promoveaza conduita etica  si calitatea serviciilor

• promoveaza conceptul de dezvoltare durabilă în şi prin 
activitatea membrilor comunitatii regionale;

• promovează şi participă la implementarea societăţii 
informaţionale şi a societăţii cunoaşterii în regiune

• promoveaza infiintarea de IMM-uri inovante, cu activitate bazata 
pe valoare adaugata mare



Competitivitate prin Clustering

• Clusterele sunt platforme pentru dezvoltarea companiilor si 
crestere a competitivitatii

• Companiile mari se pozitioneaza ca “integratori de sistem” si 
beneficiari avand nevoie de firme inovative specializate pentru a 
creste competitivitatea produselor, serviciilor

• Societatea beneficiaza atunci cand investitia in cercetare se 
returneaza in afaceri.

• Clusterele aduc posibilitati efective de cooperare intre companii –
entitati de cercetare, inovare, transfer tehnologic, formare 
antreprenoriala si societate.



Clustere – inovare si incredere sociala

Un Cluster este format din: 

• Companii care au nevoie una de alta

• Entitati suport – cercetare, inovare, transfer tehnologic, administratie

• parteneriate intre actori din diverse sectoare industriale

Clusterul este lucrul in retea si parteneriat in care:

• Companii,  administratie si sectorul industrial ce operaza in in sectoare in care 
competitia si rivalitatea este prezenta

Un Cluster va crea capital pentru inovare si incredere sociala!!

Un sector industrial – nu are dinamica, nu are un proces social necesar, nu are 
aceleasi posibilitati de intelegere a necesitatilor companiilor si de a reactiona 
pentru rezolvarea lor



Un contact si un portal pentru companii  inovative

Supraveghere     Administrativ Servicii

Technologii
TTI

Evenimente
Piata

Companii
Centre de cercetare, TT

Educatie
Servicii Publice

Organizare targuri si expozitii

Cercetare
Proprietate intelectuala

Proiecte
Finantare

Clusterul – rol la nivel regional



Fonduri structurale 

Programele operaţionale

Competitivitate
economic ă 

ERDF POS-CCE

1

Dezvoltarea şi 
modernizarea 
infrastructurii 
de transport 
(FEDR şi FC)

2

Protejarea şi 
îmbun ătăţirea 

calit ăţii mediului 
(FEDR şi FC)

3

Dezv. 
resurselor 

umane (FSE)

4

Dezvoltarea 
capacit ăţii 

administrative 
(FSE)

5

Regional 
(FEDR)

6

Asisten ţă 
Tehnic ă

7



Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR)

Politica Europeana de dezvoltare regionala va fi sprijinita financiar din trei
resurse: Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul
Social European (FSE) si Fondul de Coeziune (FC).

Aceste Fonduri permit Uniunii Europene sa ofere asistenta financiara
nerambursabila pentru a rezolva problemele structurale economice si
sociale.

Fondul European de Dezvoltare Regionala (European Regional
Development Fund - ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit
principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. Obiectivele
ERDF sunt, in principal, promovarea dezvoltarii si ajustarii structurale a
regiunilor a caror dezvoltare este ramasa in urma si sustinerea
reconversiei economice, redezvoltarea si dezvoltarea zonelor cu
probleme structurale, inclusiv regiunile industriale in declin, zonele
urbane in dificultate, zonele aflate in criza. ERDF are in vedere
prioritatile politicii UE, in sensul intaririi competitivitatii si inovarii, de a
crea si pastra locuri de munca durabile si de a asigura o dezvoltare
durabila.



Metodologia de programare

Metodologia de programare presupune urmatorii pasi:
1. Statul Membru elaboreaza Planul National de Dezvoltare (PND) corelat cu

directiile strategice ale UE si cu prioritatile nationale de dezvoltare economica
si sociala.
PND reprezintă documentul pe baza căruia va fi elaborat Cadrul Strategic
Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR), reprezentând strategia convenită cu
Comisia Europeană pentru utilizarea instrumentelor structurale.

2. Statul membru va prezenta Consiliului European Cadrul National Strategic de
Referinta (CNSR) prin care va demonstra ca fondurile structurale pe care le va
utiliza sunt in concordanta cu directiile strategice privind coeziunea ale
Comunitatii Europene si prin care identifica legatura dintre prioritatile UE si
programul national de reformă.

3. CNSR contine o descriere sumara a strategiei statului membru si a metodei
operationale de implementare

4. Modul de actiune al fondurilor pentru un stat membru va fi specificat in
Programele Operationale (PO) in cadrul CNSR. Acestea vor fi supuse evaluarii
si apoi aprobarii Comisiei Europene, dupa care vor fi adoptate si vor deveni
documente oficiale de implementare a asistentei structurale.

Programele operaţionale sunt finanţate din fonduri structurale si Fondul de
Coeziune si din surse nationale publice si private.

Decizia si responsabilitatea alocarii de fonduri proiectelor revine autoritatilor
nationale si regionale.



PND - Prioritati nationale 

Prin PND au fost stabilite sase proiritati nationale de dezvoltare care grupează în 
interior o multitudine de domenii şi sub-domenii prioritare: 
Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere 
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului 
Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi 
întărirea capacităţii administrative 
Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol 
Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării

Pe baza acestor prioritati au fost stabilite şapte Programe Operationale prin 
intermediul carora se vor gestiona fondurile structurale in perioada 2007-2013:

POS Creşterea competitivităţii economice (ERDF)
POS Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport (ERDF şi CF) 
POS Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului (ERDF şi CF)
POS Dezvoltarea resurselor umane (ESF)
POS Dezvoltarea capacităţii administrative (ESF)
PO Regional (ERDF)-
PO Asistenţă Tehnică 



Programul Operational Sectorial - Creşterea 

competitivităţii economice (POS-CCE)

Programul Operational Sectorial - Creşterea competitivităţii 
economice (POS-CCE) are 5 institutii care detin rolul de Organism 
Intermediar.  Implementarea în domeniile de intervenţie 
identificate până în prezent se va face de urmatoarele institutii:

Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie - Sprijinirea IMM-urilor, 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Autoritatea Nationala pentru 
Cercetare Stiintifica) - Cercetare - dezvoltare şi inovare 
tehnologică pentru competitivitate

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei - Promovarea 
societăţii informaţionale 

Ministerul Economiei şi Comerţului - Direcţia de Energie – Energie

Agentia Nationala de Turism



Start-up

• Este o întreprindere cu o vechime de max.3 ani, care implementează (produce 
şi comercializează pe piaţă) rezultatele obţinute din activităţi de cercetare.

• Isi bazeaza activitatea pe idei inovative, rezultate ale cercetarii, brevet de 
inventie.

• Preia rezultatele cercetarii de la o Universitate sau Centru de Cercetare

• Poate accesa fonduri de max 200.000 Euro

• Fonduri eligibile pentru achizitie echipamente, linii tehnologice, licente si 
salarii (pentru indeplinirea obiectivelor proiectului

• Cofinantare de 10% 



Programe transfrontaliere

• Imbunatatirea mobilitatilor si accesului la infrastructura de transport,  
informare si comunicare in zona transfrontaliera

1. Imbunatatirea infrastructurii si facilitatilor de transport,  

2. Dezvoltarea retelelor de comunicatii, informare si serviciilor

• Protectia resurselor naturale si de mediu, si promovarea managementului 
eficient de risc

1. Dezvoltarea sistemelor de management de risc pentru protectia mediului

2. Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor pe prevenire a impactului crizelor 
de mediu, inclusiv sisteme de raspuns in caz de urgenta

• Dezvoltare economica si coeziune sociala prin identificarea avantajelor 
comparative transfrontaliere

1. Suport pentru cooperare in afaceri si promovarea imaginii si identitatii

2. Cooperare pentru dezvoltarea resurselor umane

3. Cooperare „People to people”



Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care UE
finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare a fortei de munca. 
Pentru perioada de programare 2007- 2013, scopul intervenţiilor FSE este 
de a susţine statele membre să anticipeze şi să administreze eficient 
schimbările economice şi sociale. 

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1081/2006 
privind FSE propune domeniile şi principiile prin care se poate realiza 
dezvoltarea resurselor umane în perioada următoare.
FSE finanţează următoarele priorităţi: 

•Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor; 

•Creşterea accesului şi a participării pe piaţa muncii; 

•Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării şi 
facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate. 

Fondul Social European 



Asistenţa prin Fondul Social European

Pentru a beneficia de asistenţa Fondul Social European, statele membre 
elaborează programe operaţionale prin care se stabilesc priorităţile de 
finanţare.

În regiunile mai puţin dezvoltate care se înscriu sub obiectivul de 
convergenţă, Fondul Social European susţine: 

• Investiţiile în capital uman, în special prin îmbunătăţirea sistemelor de 
educaţie şi formare – Ministerul Muncii, Familiei ṣi Protecţiei Sociale, 

• Acţiuni având drept scop dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a 
eficienţei administraţiilor publice, la nivel naţional, regional sau local -
Ministerul Administraţiei și Internelor, 



Abordare integrata; Ce este un proiect ?

prin obtinerea
de rezultate

un pachet distinct de
activitati, mijloace si

investitii

intr-o locatie data si de-
a lungul unei perioade 

de timp, urmand un 
calendar pre-definit  

contribuind la obiectivele 
de dezvoltare globala, 
definite in relatia cu nevoi

prin atingerea unui
scop, vizat de un 

grup tinta de
beneficiari

in cadrul unei
institutii responsibla

pentru proiect

pe baza unui cost 
total al proiectului
pentru activitati si

investitii

cost a carui defalcare
arata contributia 

financiara a tuturor
partilor

a caror advantaje
sunt considerate mai 
mari decit costurile lor



Proiectul:o investitie in viitor

Proces complex de decizie, 

implicind un larg numar de stakeholders

cu interese comune sau contradictorii
AGRICULTURA

CONSTRUCTII

SANATATE

EDUCATIE

ENERGIE

2. Identificat: in 

relatie cu nevoile

grupurilor tinta

3. Formulat: 

definit intr-un mod

fezabil 

4. Finantat: adesea

de diferiti contribuabili

5. Implementat: 

activitati indeplinite 

pentru a obtine rezultate

6. Evaluat: pentru a 

explica si a trage lectii

din experienta

TRANSPORT

1. Programat: integrat 

intr-un cadru coerent

la nivel 

national/regional



Principiile PCM

� Fazele ciclului proiectului – proces de decizie 

structurat, documentat si jaloane (milestones)

� Orientarea Partenerilor / Factorilor interesati 

(stakeholders) - implicarea in luarea deciziilor

� Planificarea cadrului logic – structura  completa si 

consistenta a programului/proiectului 

� Durabilitatea - conditii care sa asigure curgerea 

continua a beneficiilor

� Abordarea integrata – documentatie integrata, 

consistenta si standardizata

Format
de baza

a



Ciclul Proiectului (Programe UE)

a



Decizia privind
folosirea rezultatelor
in programarea
viitoare

Propunere
de finantare

preliminara

Studiu de
Evaluare

Decizia de a continua
conform planificarii sau
de a reorienta proiectul
(evaluare intermediara)

Decizia de
finantare

Ciclul Proiectului : faze si jaloane

Propunere de
finantare

Agrement
de Finantare

Arii prioritare, 
sectoare, 
progr.in timp

Plan de 
Dezvoltare a 
tarii

Decizie privind
ce optiune se va studia 
mai departe 

Decizie privind 
intocmirea unei propuneri
de finantare formale

Studiu de--
Pre-

Fezabilitate

FStudiu de
fezabilitate

Decizia privind
nevoia de
schimbari

Rapoarte de  

monitorizare
si progres 

a



Programare

Scop Stabilirea cadrului privitor la obiectivele pe termen lung si 
prioritatile sectoriale pentru cooperarea in tara/regiune

Implicarea 
Stakeholder

Factori de decizie politica la nivel inalt din tara partenera si  
institutia/agentia colaboratoare

Pasi �Analiza generala a situatiei curente si prospectare a 

viitorului

�Analiza prioritatilor nationale

�Revederea colaborarii anterioare

�Actiuni complementare cu alti actori 

�Optiuni strategice in colaborarea cu alti factori interesati   

(stakeholders)

Produs Document strategic



Identificare

Scop Identificarea si selectia ariilor relevante de interventie si  
ideilor de proiect pentru studii ulterioare

Implicarea 
Stakeholder

Oficiali superiori ai institutiilor colaboratoare, ai ministerelor 
tarii partenere, grupurilor tinta,beneficiarilor si consultantilor

Pasi �Colectarea si evaluarea informatiilor privind ariile de 

interventie

�Revederea/includerea lectiilor invatate din experientele 

anterioare

Produs Succinta descriere a proiectului ce va fi dezvoltat si Termeni 

de referinta pentru estimare 



Formulare

Scop Un proiect bine definit si formulat compatibil cu criteriile de 
evaluare

Implicarea

Stakeholder

Formularea proiectului implicind toti “stakeholders” relevanti

Pasi �Efectuare unui studiu de fezabilitate 

�Implicarea diferitilor stakeholders 

�Definirea aranjamentelor de implementare

�Elaborarea solutiilor si obtinerea agrementului privind       

abordarea proiectului cu toti  “stakeholders”

Produs Un document de proiect competent (satisfacind criteriile de 

calitate) care este baza pentru o propunere de finantare



Finantare

Scop Agrementul de finantare si asigurarea resurselor proiectului

Implicarea

‘Stakeholder‘

Comisie interna si relevanta

Pasi �Pregatirea propunerii de finantare

�Examinarea propunerii 

�Decizia de finantare

Produs Agrement de finantare semnat



Implementare

Scop � Implementarea proiectului spre atingerea obiectivelor sale

Implicarea

‘Stakeholder‘

Echipa de implementare a proiectului, institutitiile 

corespondente, beneficiarii si eventual monitori externi

Pasi �Licitatia si atribuirea contractului

�Plan de lucru detaliat

�Executarea activitatilor

�Adaptarea activitatilor proiectului

�Monitorizare curenta and evaluare intermediara 

Documente Ex. rapoarte de monitorizare a proiectului, rapoarte anuale



Evaluare

Scop �Considerarea si formularea lectiilor invatate

�Concluzii pentru programare si actiuni ulterioare

Implicarea

‘Stakeholder’

Parte externa neutra si toti stakeholders relevanti

Pasi �Termenii de referinta pentru evaluare (intrebari posibile)

�Organizarea evaluarii cu metode corespunzatoare

�Analiza relevantei, eficentei, eficacitatii, impactului si 

durabilitatii

�Lectii invatate din experienta

�Furnizarea recomandarilor

Produs Raport de evaluare



Situatie dorita

Evaluare intermediara

Evaluare la finalul proiectului sau
evaluare finala

Evaluare Ex-post sau
evaluarea impactului

Evaluare Ex-ante

Timp

Beneficii durabile

si impact

Situatie initiala



• 2. Matricea logica a proiectului 

(LOGFRAME)



Legatura PCM - Matricea logica a proiectului -

Logframe

Procese de decizie,  

„milestones“ si 

instrumente de 

management

Managementul  
Ciclului Proiectului

Abordarea prin Cadrul 

Logic

Program/Proiect 

metode de proiectare



Ce este „Logframe“? Matricea Logica)

• Tabel furnizind un rezumat privind:

• 1. de ce un proiect este derulat

2. ce se asteapta sa realizeze proiectul

3. cum urmeaza sa realizeze proiectul aceasta

4. care factori externi sunt cruciali pentru succesul sau

5. unde se gaseste informatia ceruta pentru estimarea 
succesului proiectului

6. care mijloace sunt necesare

7. cit va costa proiectul 



• Rezultate:Realizarile produse de 

proiect care genereaza serviciile sau

facilitatile corespunzatoare scopului

proiectului.

Rezultatele proiectului; activitati

Activitati: Actiuni intreprinse de organizatia proiectului

pentru obtinerea de rezultate.

Necesita accesul la mijloace umane si fizice (care sa fie

cuantificate, calificate si bugetate).



Cum sa identificam activitatile?

1. Selectati principalele activitati din Arborele 
obiectivelor si adaugatile in Matricea cadru 
logic 

2. Relationatile cu rezultatele prin numerotare 
in concordanta cu ierarhia rezultatelor

Activitatile

Cum?



Ce?

Indicatorii permit sa se verifice si sa se 
masoare gradul in care nivelul 
corespunzator al logicii interventiei a fost
sau va fi atins.

Indicatori



Logic

Interventiei

Surse de

Verificare

Supozitii

Obiective

Generale

Scopul 

Proiectului

Rezultate

Activitati Mijloace Cost

Pre-conditii

Indicatori de 

verificare ai

Obiectivelor

Indicatori



Criterii de evaluare

Criterii
Nivel in matricea cadru logic

ACTIVITATI/MIJLOACE

REZULTATE

SCOPUL PROIECTULUI

OBIECTIVE GLOBALE

SITUATIE PROBLEMATICA

IMPACT

EFICACITATE

EFICIENTA

RELEVANTA



Criteriile coerentei LF

• Trebuie sa fie proiectul durabil ?

Durabilitate institutionala

Durabilitate sociala Durabilitate de mediu

Durabilitate tehnica

Durabilitate economica Durabilitate financiara

Este durabilitatea avantajelor pe care grupul tinta o 

obtine prin disponibilitatea si folosirea rezultatelor 

proiectului (bunuri si servicii):

DURABILITATE



Evaluarea Eficientei

� Analiza succesului
proiectului in privinta 
transformarii mijloacelor
prin activitatile proiectului
in rezultate concrete ale 
proiectului

� Ofera stakeholders
informatii asupra 
costurilor pe unitatea
produsa

Objectifs globauxObiective generale

Scopul proiectului
+ Supozitii

Rezultate
+ Supozitii

Activititati
+ Supozitii

+ Pre-conditii

alocare

actiune

utilizare

schimbare

Mijloace



Eficienta

Intrebari cheie :

� Au fost definite beneficiile pe unitate ?*
� Au activitatile o rata cost-eficacitate buna ?
� Au fost rezultatele obtinute in cadrul duratei anticipate ?
� Care sunt principalii factori care influenteaza obtinerea

rezultatelor ?
� Ce contributii ofera CE, GUvernul, alti parteneri ?
� Ce contributii ofera asistenta tehnica ?
* Vezi ECOFIN

Masura a cit de eficient activitatile transforma ‘inputs’ in rezultate 

asteptate, in termeni de cantitate, calitate si durata



Evaluarea Eficacitatii

� Analiza privind punerea la 
dispozitie si utilizarea
rezultatelor proiectului de 
catre beneficiari

� Analiza schimbarilor si
imbunatatirilor de care
beneficiaza grupul tinta

� Utilizeaza informatii de 
baza despre situatia 
dinaintea proiectului ca 
punct de pornire

Objectifs globauxObiective generale

Scopul proiectului
+ Supozitii

Rezultate
+ Supozitii

Activitati
+ Supozitii

+ Pre-conditii

alocare

actiune

utilizare

schimbare

Mijloace



Eficacitate

Intrebari cheie :

� In ce grad beneficiile sunt furnizate si primite de grupu ?

� Ce indicatori sunt utilizati pentru aceste beneficii, incluzind pe cei
economici and financiari ?

� Care sunt factorii majori care influenteaza realizarea sau ne-
realizarea scopului ?

masura gradului in care rezultatele contribuie

la atingerea scopului



Evaluarea Impactului

� Analiza efectelor globale ale 
proiectului si contributia
scopului proiectului la
obiectivele generale

� Focalizata pe schimbarile pe 
termen lung in mediul
proiectului in contextul sau
socio-economic mai larg

� Colectarea si analizarea
informatiilor la nivelele largi ale
comunitatii si societatii.

Objectifs globauxObiective generale

Scopul proiectului
+ Supozitii

Rezultate
+ Supozitii

Activitati
+ Supozitii

+ Pre-conditii

alocare

actiune

utilizare

schimbare

Mijloace



Indicatori: Un exemplu

Obiectiv: Acces imbunatatit la pietele rurale/regionale
Selectare indicator: Timp mediu de calatorie la cea mai apropiata

piata
Definirea tintelor:

• Definirea cantitatii: Timpul mediu de calatorie la cea mai apropiata
piata Este redus cu 25% comparativ cu nivelul anului  x

• Definirea calitatii: ... In vara/iarna ..
• Definirea grupui tinta: ... pentru toti calatorii, femei si

barbati, in vehicule private...
• Defininrea locului : ... in Regiunea Muntele Albastru ...
• Determinarea timpului:.... 2 ani dupa inceperea proiectului



Relevanta

Proiectul se ocupa de problemele reale ale 

beneficiarilor vizati, contribuie semnificativ la 

obiectivele de dezvoltare pe termen lung.

Criterii de Evaluare  

Eficienta

Rezultatele sunt realizate la un cost rezonabil



Evalua re: concepte majore

Probleme

socio- economice

Evaluaare

Programe

Nevoi

Inputs 

Rezultate

OutputsObiective

Impact

Utilitate si Sustenabilitate (Durabilitate)

Operatii

Eficacitate

Eficienta

Relevanta
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Atragere de finantari; modalitati de abordare

• Am o idee si caut finantare

• A aparut un program la care pot scrie un 
proiect pentru atragere de finantari

• Ma fac cunoscut pentru a deveni partener la 
proiecte gandite de colaboratori

• Stiu ce am nevoie …. caut colaboratori ce 
cunosc metode de finantare prin proiecte
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Am o idee si caut finantare

• am prioritati locale, am o idee de proiect 

• fac o scurta descriere a ideii de proiect

• constutui o baza de date cu idei de proiecte

• astept sa se lanseze un program adecvat

• caut programe de finantare

• invat principiile si cerintele de finantare

• imi caut parteneri

… de cele mai multe ori, cand se lanseaza un 
program am la dispozitie (deadline) putin timp
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Pasi in finantare

� cerinte reiesite din necesitati regionale sau locale

� costurile sunt estimate

� cautam surse de finantare prin proiecte

� realizam parteneriate pe obiectivele proiectului

� cautam acoperirea sumelor de cofinatare 

� implementarea proiectului se face in parteneriat
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Program lansat…propunere proiect

• Preiau documentele programului (Ghid, Formulare)

• Verific incadrarea ideii in prioritatile programului

• Verific eligibilitatea

• Caut parteneriate

• Ce-mi lipseste ca propunerea sa fie puternica?

• Am timp sa scriu proiectul?

• Verific necesitatea si sursele de cofinantare

• Verific restul coditiilor din anunt si ghid

… indeplinesc aceste conditii … ma apuc de lucru
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Ma fac cunoscut

• Pregatesc un rezumat al propunerii

• Redactez prezentarea unitatii

• Transmit prezentarile in retele europene

• Solicit cautare de parteneri

• Prezint expertiza ce este necesara proiectului

• Cautarea de parteneri se face pe tipul de unitate 
necesar (ONG, IMM, Universitate, unitate R&D)

• Imi realizez un web site
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Resurse necesare

• Calculator si imprimanta

• Internet

• Baza de date privind Programe

• Surse de informare

• Baza de date cu potentiali parteneri

• Cunostiinte: lb engleza, utilizarea calculatorului, 
management de proiecte

• Disponibilitate la efort
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Etape în elaborarea unei propuneri 

Identificarea programului specific:   pe baza ideii de proiect

• Obţinerea anuntului si pachetului de informaţii: pag web a programului

• Constituirea consorţiului de parteneri: parteneri tradiţionali,                                                                    

parteneri din bazele de date, parteneri prin intermediul retelei

• Atribuirea rolurilor participanţilor în consorţiu: coordonator, contractor 

principal, contractor secundar, subcontractant

• Elaborarea propunerii de proiect: formularele - se completează de către 

coordonator, (se urmaresc recomandările) 

• Transmiterea propunerii de proiect la Comisia UE : prin poştă la adresa 

menţionată în text call, curier sau pe cale electronică 
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Pachetul de informaţii

• Textul apelului (call text)

• Programul de lucru (work programme)

• Work Programme - se descriu obiectivele programului şi priorităţile necesare 
pentru a îndeplini obiectivele strategice. 

� Introducere - generalităţi, obiectivele specifice, strategia CE;

� Acţiunile cheie prezentate în detaliu - obiective, priorităţi vizate prin acţiunea 
cheie, probleme de rezolvat şi produse (delivrables) anticipate, priorităţi şi 
conţinutul acestora, 

� Activităţi de natură generică prezentate în detaliu

� Criterii de selecţie - Calitate tehnica si noutate,Valoare adăugată europeană, 
contribuţia la politicile UE, la obiectivele sociale comunitare, dezvoltare 
economică, perspective, resurse, parteneriat şi management

� Calendar şi modalităţi pentru implementarea programului (roadmap)

• Formulare 
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Evaluare

• Manualul de evaluare - principii, criterii de evaluare, ponderi, punctaj

� Prezentarea schematică a procedurii de evaluare

� Verificarea administrativă a eligibilităţii 

� Criterii de evaluare 

� Notarea propunerilor

� Reţinerea sau respingerea propunerilor 

� Procedura de contractare, modalităţi de raportare

� Anexe - criterii de evaluare, ponderi, punctaj minim pentru fiecare program 

specific şi tip de activitate

• Documente de sprijin specifice apelului (additional documents)
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Cateva aspecte pentru propuneri viitoare

• Cititi atent obiectivele si adresativa ideilor cuprinse in obiective;

• Alegeti programul de lucru cu obiectivele apropiate ideilor D.vs;

• Alocati-va timp pregatirii, redactarii, realizarii consortiului;

• Prezentati clar obiectivele si rezultatelor in contextul Programului
de lucru; explicati de ce abordarea propusa este cea mai buna;

• Descrieti metodologia aratand cum vor fi obtinute rezultatele;
justificati impactul socio-economic;

• Subliniati ideile novative, implicarea europeana si nu numai cea
nationala, profesionalismul consortiului;

• Subliniati impactul asupra zonei, pietei europene din domaniu;
aratati cum, prin realizarea proiectului se dezvolta unitatea D.vs, se
dezvolta zona, impactul european.
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Cateva aspecte...

• Toate nivelele si partenerii trebuiesc implicati in proiect;

• Consortiul sa fie cat mai credibil, alcatuit exact pe domeniile de
competente recunoscute ale fiecarui participant, aratati si
subliniati rolul fiecaruia;

• Este de preferat sa aveti in consortiu mai multe unitati din mai
multe tari decat multe unitati din aceeasi tara;

• Starea de fapt trebuie descrisa (o descriere este mult mai
valoroasa decat o lista de referinte !);

• Propunerea trebuie sa fie suficienta pentru a convinge evaluatorii
de credibilitatea, necesitatea si noutatea propunerii de proiect;

• Cereti cuiva neimplicat sa va faca o evaluare critica a propunerii de
proiect ;



Ce este antreprenorul  

• Antreprenor este aceea  persoana care fura topul de hartie de acasa ca sa il 

aduca la munca.

• Antreprenor e persoana care munceste 80 de ore pe saptamana pentru el ca 

sa nu munceasca 40 de ore pentru altcineva, pe aceiasi bani.

Termenul de antreprenor are doua sensuri in limba romana:

– cel de persoana fizica sau juridica care se obliga, pe baza unor clauze si 
conditii contractuale, sa execute diferite lucrari (industriale, de constructii 
etc.) in beneficiul altei persoane sau organizatii, in schimbul unei sume 
de dinainte convenite. Pentru acest sens putem folosi si termenul de 
contractor.

– cel de agent economic reprezentativ in economia de piata care adopta un 
comportament de esenta activa si inovatoare, specific sistemelor 
economice bazate pe concurenta, risc si initiativa privata. In aceasta 
acceptiune, antreprenorul este sinonim cu intreprinzatorul adica 
antreprenoriatul ca actiune inovatoare ca motor al dezvoltarii 
economice solide.



Crezul intreprinzatorului

• Nu doresc sa fiu o persoana obisnuita

• Am dreptul sa fiu opersoana neobisnuita

• Eu caut oportunitati, nu conditii de securitate

• Nu doresc sa fiu un cetatean in grija guvernului

• Doresc sa-mi asum un risc calculat

• Doresc sa visez, sa construiesc, sa cad si sa ma ridic si sa-mi realizez succesul

• Refuz sa-mi substitui stimulul cu pomana

• Prefer incercarile vietii in locul unei existente garantate si mandria victoriei in 
locul linistii anoste a comoditatii

• Mostenirea mea este neinfrangerea, mandria, curajul in ganduri, satisfactia 
roadelor muncii mele si capacitatea sa privesc cu indrazneala lumea si sa spun 
:

• “ Aceasta este ceea ce am creat eu ! ”



Ce inseamna a fi intreprinzator

• a avea idei constructive; 

• a face lucrurile diferit; 

• a lua initiativa; 

• a fi un deschizator de drumuri; 

• a duce la bun sfarsit ceea ce si-a propus. 

Spiritul intreprinzator se poate manifesta la initierea unei afaceri, in cadrul unei 
activitati curente sau in actiuni de voluntariat. 

Afacerile vazute prin prisma antreprenoriatului pot influenta sistemul economic, 
politic si social, il pot imbunatati si completa, oferind o alternativa mult mai 
viabila deoarece incurajeaza inovarea, initiativa, creativitatea, independenta, 
dinamismul si diversitatea, asigurand dezvoltarea continuaa societatii. 

Absenta intreprinzatorilor va avea ca efect stagnarea societatii, in masura in care 
nu vor mai exista idei noi. 



Elementele care conduc o afacere catre 

echilibru si maturitate

1. Existenta unei idei 

Pentru a avea valoare, ideile tale de afaceri trebuie raspunda urmatoarelor 
cerinte:  

• sa fie orientate pe principiile afacerilor – capabile sa genereze profit; 

• sa fie realiste – pentru a se integra in contextul economic; 

• sa fie inovatoare – saaducaceva nou; 

• sa raspunda unei cereri actuale si/sau potentiale – sa satisfaca o nevoie; 

• sa fie legale – se subintelege; 

• sa apara la momentul oportun   

2.Inovare, Strategie, cercetare si proiectare – se studiaza fezabilitatea unei idei de 
afacere si dezvoltarea acesteia intr-o intreprindere

3. Existenta pietei, Marketing - promovarea si vanzarea



Elementele care conduc o afacere catre 

echilibru si maturitate (2)
4. Viziune, Resurse - obtinerea de finantare, consultanta si expertiza

• expertiza in domeniul afacerilor, aptitudini tehnice – cursuri de instruire, 
cunostinte juridice, management financiar etc; 

• sprijin personal – agentii, consilieri, contacte, etc; 

• resurse financiare – credite, granturi, donatii etc; Exista o serie de resurse 
financiare disponibile pentru inceperea unei afaceri, care sunt conditionate de 
prezentarea unui plan de afaceri viabil. Aceste resurse pot fi:programe de 
sustinere a start-upurilor,  credite bancare, credite subventionate, finantari 
nerambursabile acordate in cadrul programelor de sprijin al intreprinzatorilor 
mici si mijlocii, capital de risc si, nu pe ultimul loc, fonduri de garantare a 
creditelor, etc

• locatii – inchiriere si leasing etc;

• echipamente – inchiriere si leasing etc.

5. Implementare - administrarea si evaluarea afacerii

6. Control – monitorizeaza tot ce se intampla in cadrul afacerii si ia masuri 
adecvate pentru remedierea problemelor



Aptitudinile intreprinzatorului 

• Abilitatea de a identifica, aplica si dezvolta idei de afaceri. 

• Capacitatea de a identifica punctele tari si punctele slabe ale contextului in 
care se va desfasura afacerea ( asociati, clienti, concurenta, mediul social 
economic) 

• Capacitatea de planificare si pregatire: determinarea, programarea si 
derularea afacerii. 

• Stiinta de a comunica si negocia cu tertii, de a-i influenta pentru a obtine 
resursele necesare, de a prezenta si vinde. 

• Capacitatea de a organiza, de a conduce si de a lua decizii: delegarea 
responsabilitatilor si acordul asupra acestora, supervizarea indeplinirii 
sarcinilor, managementul resurselor. 

• Abilitatea de a rezolva problemele, conflictele si tensiunile care se ivesc, chiar 
dacasunt previzibile sau apar pe neasteptate. 

• Abilitatea de a monitoriza si de a evalua desfasurarea activitatilor in 
conformitate cu obiectivele stabilite. 



Initierea unei afaceri

• Pentru ca o afacere noua sa creasca, sa se fortifice are nevoie de 1% spirit 
inovativ si 99% abilitati in afaceri. 

• O afacere noua va duce intr-o lume a competitiei in care aveti nevoie de 
cunostinte teoretice, resurse (umane, financiare si materiale) si abilitati de 
conducere a afacerii.  

• Primii pasi in initierea unei afaceri, pornind de la faptul ca exista ideea, ca 
stim in ce domeniu ne plasam afacerea, ca stim ce vrem sa facem, sunt:

– identificarea formei juridice de organizare a afacerii pe care o initiem 

– alegerea tipului de proprietate (asociat unic, asociere, parteneriat, etc.)

– protejarea ideilor inovative inainte de a le face cunoscute, in cazul in care 
afacerea pe care o incepeti are la baza idei noi care nu exista pe piata



Initierea unei afaceri

• dezvoltarea abilitatilor in domeniul afacerilor; asimilarea de cunostinte 
minime care sa va ajute sa intelegeti parghiile care actioneaza in domeniul 
afacerilor dar si in domeniul in care veti dezvolta afacerea

• intelegerea mecanismelor de piata si a starii pietei la un moment dat: 
necesitati (ce se cere pe piata), discontinuitati (cum fluctueaza piata si care 
sunt factorii care influenteaza aceste fluctuatii), oportunitati (ce ocazii 
favorabile ofera piata si abilitatea de a profita de ele pentru prosperitatea 
pietei – altfel spus a prinde valul si a fi pe varful lui.

• cunoasterea concurentei si a pozitiei pe care o aveti fata de concurenta



Greselile pe care trebuie sa le evitati

• Ati stat prea mult pe ganduri pana la punerea in practica a unei idei. S-ar putea 
ca atunci cand intr-un final va decideti, ideea sa fie deja aplicata de altcineva si 
in aceasta situatie va luptati deja cu concurenta.

• Ati ignorat ideea de a face un plan de afaceri pentru ca vi s-a parut o 
formalitate, inca o hartie in plus. 

• Ati facut niste calcule sumare cu gandul la profit fara a pune in balanta toate 
elementele care in mod normal se cer intr-un plan de afaceri. 

• Nu va cunoasteti clientii, concurenta si nu ati evaluat realitatea; o afacere poate 
fi un vis dar trebuie sa-l ancorati in realitate

• Ati ignorat dimensiunea reala a resurselor pe care le aveti la dispozitie

• Renuntati foarte repede

Dintr-un bilant intre primii pasi si greselile frecvente rezulta un sfat:

Actionati cu curaj, perseverenta si intelepciune!



Cultura si Convingeri

Conceptele noastre

• Vindem beneficii NU caracteristici!

• Spunem ce facem si facem ce spunem 

• Viziunea / implementarea noastra este 1% inspiratie & 99% transpiratie

• Singura constanta in viitor este SCHIMBAREA

• Incercam sa facem lucruri necesare (suntem eficace) si facem lucrurile la timp 
si bine (suntem eficienti)

• Sa mentinem o legatura corecta intre cumparatori, actionari si angajati pentru 
compania noastra

• Sa mentinem sistemele si serviciile Simple & Usoare (K.I.S.S.)



Cultura si Convingeri

Viziunea noastra este:

• Sa fim un standard de excelenta

• Realizata prin respectarea noastra de catre actionarii comunitatii 

• Sa dam valoare masurabila clientilor nostri printr-o retea de profesionisti ce 
aduc expertiza de neegalat 

• Sa fim recunoscuti pe piata pentru calitate in tot ceea ce facem:

• Calitate si eficienta in predare 

• Integritate, si prin abordarea nostra impetuoasa si independenta 

• Inovare combinata cu proprietate intelectuala

Credem in:

• Marci puternice, ce pot genera un necesar de incredere si siguranta – o 
componenta  majora de decizie in procesul de creare

• Inovare, viziune, strategii si rolul transferului tehnologic

• Oameni si parteneriate

• Puterea sentimentelor, intr-un mediu “rational“ de afaceri



Cultura si Convingeri

Despre Oameni

• Oferim tratament egal oamenilor independent de sex, rasa, sexualitate sau nationalitate

• Tratam oamenii asa cum am vrea sa fim tratati noi insine

• Dorim sa angajam cei mai buni oameni in domeniile respective

• Integritatea este baza judecatii noastre si relatia pe care o avem cu clientii si furnizorii 

• Dorim o comunicare deschisa intre conducere si angajati

• Ne propunem afaceri provocatoare si ne masuram performanta in mod regulat (cel putin o 
data pe an) 

• Incurajam oamenii sa se dezvolte in functie de obiectivele companiei

• Credem ca un serviciu exceptional catre client poate fi oferit doar de catre oameni 
exceptionali. 

• Aducem impreuna oameni din diferite medii academice, de cariera si personal 

• Cultura noastra de colaborare, oamenii axati pe cultura incurajeaza respectul reciproc, 
comunicarea deschisa si invatarea continua

• Alegem  ceea ce este mai bun, atragand si retinand cei mai buni oameni in profesia 
noastra.



Traseul unei idei de afaceri

Ideea de 
afacere

Elaborarea 
planului 

de afaceri

Este 
viabila

ideea de 
afacere?

O noua idee 
de afacere

Constituirea si 
inregistrarea 

juridica a
societatii

comerciale

Sunt 
necesare

autorizatii?

Obtinere 

Sunt 
indeplinite 
conditiile

de functionare?

Se asigura
conditiile de
functionare

conform legii

Angajare 
personal

Relatia cu ITM

Indeplinirea 
obligatiilor

catre bugetele 
sociale

Relatia cu casa 
de Pensii

Casa asigurarilor
de sanatate

AJOFM

Plata 
TVA

Plata taxelor si 
impozitelor la

bugetul de stat
Plata taxelor

locale

Relatia cu
Administratia

Financiara

Am nevoie
de finantare?

Investigare surse
de finantare

Exista
 programe de 

sprijinire?

Aplicare programe

Apelarea la
credite

Posed 
garantii?

Apelare la 
FNGCIMM

Obtinere 
credit

NU

NU

NUDA

DA

DA

DA

DA

DANU

NU
NU

Dezvoltare activitate

Deschidere 
cont bancar

Procurare
formulare
tipizate

Traseul operationalizarii unei idei de afaceri



Elaborarea planului de afaceri

Ce este un plan de afaceri?

Un document care cuprinde proiectul afacerii ce se doreste a se initia, 
respectiv:

– ideea de afacere si 

– calculele de estimare a costurilor si profitului

Intreprinzatorul trebuie sa elaboreze planul de afaceri, înainte de a începe 
afacerea propriu-zisa. Corectitudinea cu care este întocmit planul de 
afaceri diminueaza riscul asumat de întreprinzator. 

Daca planul de afaceri indica o afacere nerentabila este mai indicat sa se 

renunte la aceasta si sa se schimbe domeniul de activitate. 



Componentele de baza ale unei afaceri se 

regasesc in planul de afaceri

Intreprinzatorul • îsi asuma constient anumite riscuri si
urmareste obtinerea unui profit.

Ideea de 
afacere 

• activitati care consuma resurse si
genereaza profit.

Mediul de
afaceri

• mediul în care se desfasoara activitatea si
care cuprinde cadrul legislativ, institutional,
piata, restrictii etc.



De ce este nevoie de un plan de afaceri?
Afacerea întreprinzatorului se naste întâi în mintea sa si trebuie planificata si 

evaluata.

1) Planul de afaceri trebuie sa verifice viabilitatea ideii de afacere, mai precis daca 
piata accepta produsul sau serviciul oferit sau altfel spus daca afacerea are 
clienti sau nu.

2) Planul de afaceri constituie instrumentul intern al oricarui întreprinzator de 

conducere si control a întregului proces de initiere si operationalizare a afacerii. 
În acest scop toate activitatile si operatiunile sunt mentionate si programate cu 
timpii de executie aferenti. 

3) Planul de afaceri permite evaluarea resurselor necesare, a celor proprii si a celor 
ce ar trebui atrase din diferite surse. În functie de existenta resurselor 
programarea activitatilor poate fi reajustata. 

4) Planul de afaceri reprezinta principalul instrument extern de comunicare cu 
mediul economic: clienti, furnizori, actionari, finantatori, parteneri strategici, 
demonstrând acestora ca întreprinzatorul are o perceptie globala asupra 
afacerii, ca întelege toate aspectele ei tehnice, financiare si de resurse umane. 

5) Planul de afaceri constituie un element de credibilitate si apreciere a seriozitatii 
întreprinzatorului.



Continutul unui plan de afaceri

Planul de afaceri trebuie sa fie simplu, sugestiv si pragmatic si de 
regula sa contina urmatoarele aspecte: 

– viziune, strategie;

– management resurse umane;

– analiza pietei;

– analiza costurilor de operare;

– investitii necesare;

– proiectii financiare;

– anexe. 



Viziunea / Strategia

Viziunea este activitatea pe care întreprinzatorul doreste sa o initieze si care este de 
fapt obiectivul final catre care se îndreapta afacerea initiata.

Strategia este calea pe care un întreprinzator o urmeaza pentru a-si îndeplini 
viziunea.

Pentru elaborarea strategiei trebuie sa se raspunda la urmatoarele întrebari:

– Care este esenta afacerii tale? Ce anume va genera bani si profit?

– Cum vrei sa arate produsele/serviciile?

– Exista deja un model sau un prototip?

– Cine vor fi clientii?

– Exista o oferta comparabila pe piata?

– Unde vrei sa ajungi într-un interval de 5 ani? Se fixeaza obiective 

cuantificabile.

– Care este elementul care va atrage succesul afacerii?

– Exista un consens între asociati privind aspectele mentionate?



Va multumesc

pentru atentia acordata!


