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1 Afaceri 
O afacere, cunoscută şi sub numele de companie sau firmă, este o organizație implicată în 
comerțul de bunuri, servicii, sau ambele, pentru consumatori. Companiile sunt 
predominante în economiile capitaliste, unde cele mai multe dintre ele sunt proprietate 
privată și furnizează bunuri și servicii pentru clienți în schimbul unor alte bunuri, servicii 
sau bani. Companiile pot fi, de asemenea, non-profit sau de stat. O afacere deținută de mai 
multe persoane poate fi menţionată ca o companie. 

Formele de bază de proprietate 

Formele de proprietate în afaceri variază în funcție de competență, dar exista mai multe 
forme comune: 

• Proprietate exclusivă: O proprietate exclusivă, de asemenea cunoscută sub 
numele de comerciant unic, este deținută de o persoană și operează în beneficiul 
acesteia. Proprietarul poate opera afacerea singur sau împreună cu alte persoane. 
Un unic proprietar are răspundere nelimitată pentru toate obligațiile asumate de 
afacere, costuri de operare și hotărâri judecătoreşti. Toate activele afacerii 
aparțin unui singur proprietar, inclusiv, de exemplu, infrastructura de calcul, 
orice inventar, echipamente de fabricare și/sau programe de vânzare cu 
amănuntul, precum și orice bunuri imobile deținute de afacere. 

• Parteneriat: Un parteneriat este o afacere deţinută în comun de două sau mai 
multe persoane. În cele mai multe forme de parteneriat, fiecare partener are 
răspundere nelimitată pentru datoriile contractate de afacere. Cele trei tipuri mai 
frecvente de parteneriate cu profit sunt parteneriate generale, parteneriate 
limitate, și parteneriate cu răspundere limitată. 

• Corporaţie: Proprietarii unei corporaţii au răspundere limitată și afacerea are o 
personalitate juridică distinctă de proprietarii săi. Corporaţiile pot fi deținute de 
guvern sau să fie cu capital integral privat. Ele pot fi organizate fie pentru profit, 
fie ca organizații non-profit. O proprietate privată pentru profit este deținută de 
acționarii săi, care aleg un consiliu de administrație pentru a direcționa profitul 
și a angaja personalul de conducere. O proprietate privată, pentru profit poate fi 
deţinută un mic grup de indivizi, sau publică, cu acțiuni tranzacționate public 
cotate la bursa de valori. 

• Cooperativă: Adesea menționată ca o cooperare, o cooperativă este o afacere cu 
răspundere limitată, care poate fi organizată pentru profit sau non-profit. O 
cooperativă diferă de o corporaţie prin aceea că are membri, nu acționari, care 
deţin în comun autoritatea de luare a deciziilor. Cooperativele sunt de obicei 
clasificate fie ca cooperative de consum, sau cooperative de lucrători. 
Cooperativele sunt fundamentale pentru ideologia democrației economice. 

  



Clasificări 

• Agricultura și mineritul produc materii prime, cum ar fi plante sau minerale. 
• Firmele financiare includ băncile și alte companii care generează profituri prin 

investiții și gestionarea capitalului. 
• Firmele de informare generează profituri în principal din vânzarea de proprietate 

intelectuală, și includ studiouri de film, editori și companii de Internet și de 
software. 

• Producătorii crează produse, de la materii prime sau părți componente, apoi își 
vând produsele cu un profit. Companiile care fac bunuri tangibile, cum ar fi 
mașini, haine sau țevi, sunt considerate producători. 

• Firmele imobiliare vând, închiriază, și dezvoltă proprietăți, inclusiv terenuri, case 
de locuit, precum și alte clădiri. 

• Comercianții cu amănuntul și distribuitorii acționează în calitate de intermediari 
și iau bunurilor produse de către producătorii şi le vând la consumatori, făcând 
profit prin creşterea prețului. Cele mai multe magazine și companii de catalog 
sunt distribuitori sau comercianți cu amănuntul. 

• Firmele de servicii oferă bunuri sau servicii intangibile și solicită plata, în mod 
obișnuit, pentru munca sau alte servicii furnizate către guvern, consumatori, sau 
alte firme. Decorațiunile interioare, firmele de consultanţă şi chiar animatorii, se 
încadrează în această categorie. 

• Firmele de transport livrează bunuri și transportă persoane fizice la o destinație 
contra unei taxe. 

• Firmele de utilităţi oferă servicii publice, cum ar fi energia electrică sau tratarea 
apelor uzate, de obicei solicitate de guvern sau administraţia 
locală............................... 



2 Antreprenoriat 
Antreprenoriatul este procesul de proiectare a unei noi afaceri, de exemplu o companie nouă 
care oferă un produs, proces sau serviciu. Antreprenorul percepe o nouă oportunitate de 
afaceri și de multe ori are un simț special în percepția sa și decizia ulterioară de a exploata 
oportunitatea. Exploatarea oportunităților antreprenoriale poate include acțiuni de 
proiectare, precum dezvoltarea unui plan de afaceri, achiziționarea de resurse umane, 
financiare și alte tipuri de resurse necesare, și responsabilitatea pentru succesul sau eșecul 
activității. Antreprenoriatul poate opera în cadrul unui ecosistem de antreprenoriat, care 
include programe guvernamentale și servicii care să promoveze întreprinzătorii, resurse de 
antreprenoriat (de exemplu, incubatoare de afaceri și acceleratori de dezvoltare), educația 
antreprenorială, de formare și de finanțare (de exemplu, credite, finanțare de capital de risc, 
și subvenții). 

În ultimii ani, "spiritul antreprenorial", a fost extins față de sensul inițial în afaceri pentru 
profit care includ antreprenoriatul social și conceptul de antreprenor politic. 
Antreprenoriatul în cadrul unei firme sau organizații mai mare existentă a fost menționată 
ca intraprenoriat, și poate include asociații corporative unde entitățile mari formează 
organizații subsidiare. Antreprenorii sunt lideri care doresc să își asume riscul și preiau 
inițiativa, profitând de oportunitățile de piață prin planificarea, organizarea, și angajarea de 
resurse, de multe ori prin inovarea de produse noi sau îmbunătățirea produselor existente. 
Mai recent, termenul antreprenoriat a fost extins pentru a include o anumită stare de spirit 
(a se vedea, de asemenea, spiritul antreprenorial), rezultând termenul de inițiative 
antreprenoriale, de exemplu sub formă de antreprenoriat social, antreprenoriat politic, sau 
antreprenoriat de cunoaștere. 

Potrivit lui Paul Reynolds, fondator al Global Entrepreneurship Monitor, "in momentul in 
care ajung la anii de pensionare, jumătate din toți oamenii care lucrează în Statele Unite, 
probabil, au o perioadă de muncă fără a fi angajați de unul sau mai mulți ani, unul din patru 
se poate angaja în această activitate timp de șase ani sau mai mult. Participarea la 
dezvoltarea unei noi afaceri este o activitate comună în rândul lucrătorilor din SUA de-a 
lungul carierei lor." În ultimii ani, spiritul antreprenorial a fost revendicat ca un factor major 
de creștere economică atât în Statele Unite cât și Europa Occidentală. 

Activitățile antreprenoriale diferă substanțial în funcție de tipul de organizare și 
creativitatea implicată. Antreprenoriatul variază în scală de la lucrul de unul singur, la 
proiecte part-time și munca pentru întreprinderile de mari dimensiuni care creează multe 
locuri de muncă. Multe asociații antreprenoriale "de mare valoare" preferă capitalul de risc 
sau tipul de investiții denumit ”angel business”, pentru a strânge capitalul necesar pentru 
dezvoltarea afacerii. Multe organizații sprijină potențialii antreprenori, inclusiv agențiile 
specializate guvernamentale, incubatoarele de afaceri, parcurile științifice, și unele ONG-uri. 



Începând din anul 2008, un eveniment anual "Global Entrepreneurship Week" vizează 
"expunerea oamenilor în beneficiul antreprenoriatului", determinându-i să "participe la 
activități antreprenoriale". 

Definiţie 

Antreprenorul este definit ca o persoană care organizează sau exploatează o afacere sau mai 
multe afaceri. Creditul pentru inventarea termenului de antreprenor se acordă de obicei 
economistului francez Jean-Baptiste Say, dar, de fapt, economistul irlandez-francez Richard 
Cantillon a definit pentru prima dată termenul în Essai sur la Nature du Commerce en Général 
(Eseu despre natura comerțului în general), o carte pe care William Stanley Jevons a 
considerat-o "leagănul economiei politice." Cantillon a folosit termenul diferit. Biograful 
Anthony Breer a remarcat faptul că în timp ce Cantillon a văzut antreprenorul ca pe un 
asumator de risc, Say l-a considerat drept un "planificator". 

Cantillon a definit termenul ca o persoană care plătește un anumit preț pentru un produs și 
îl revinde la un preț incert: "luarea deciziilor cu privire la obținerea și utilizarea resurselor 
în timp ce, se admite implicit riscul activității." Cuvântul a apărut pentru prima dată în 
dicționarul francez intitulat "Dictionnaire Universel de Commerce", realizat de Jacques des 
Brulons și publicat în 1723. 

Antreprenorii de succes au capacitatea de a conduce o afacere într-o direcție pozitivă prin 
planificare adecvată, pentru a se adapta la mediile în schimbare și a înțelege propriile lor 
puncte tari și slabe. 

Termenul "antreprenor" este adesea confundat cu termenul "afacere mică." În timp ce 
majoritatea asociațiilor antreprenoriale încep ca o mică afacere, nu toate întreprinderile mici 
sunt antreprenoriale, în sensul strict al termenului. Multe întreprinderi mici sunt operațiuni 
de unic proprietar care constau exclusiv din activitatea proprietarului, sau a unui număr mic 
de angajați, și multe dintre aceste întreprinderi mici oferă un produs, proces sau serviciu 
existent, si nu au ca scop creșterea. În schimb, asociațiile antreprenoriale oferă un produs, 
proces sau serviciu inovator, iar antreprenorul de obicei își propune să crească societatea 
prin adăugarea de angajați, căutând extinderea internațională a vânzărilor, și așa mai 
departe, un proces care este finanțat de investiții cu capital de risc și de ”investitori îngeri”. 

Decizii antreprenoriale 

Antreprenorul este de obicei văzut ca un inovator - un designer de noi idei și procese de 
afaceri. Aptitudinile de management și abilitățile foarte bune de consolidare a echipei sunt 
adesea percepute ca atribute de lider esențiale pentru antreprenorii de succes. Robert Reich, 
expert în economie politică, consideră conducerea, capacitatea de management, și de 
consolidarea echipei drept calitățile esențiale ale unui antreprenor. 

Teoreticienii Frank Knight și Peter Drucker au definit antreprenoriatului în termeni de 
asumarea de riscuri. Antreprenorul este dispus să își riște cariera și securitatea financiară în 



numele unei idei, petrecându-și timpul și cheltuindu-și capital pe o afacere incertă. Knight a 
clasificat trei tipuri de incertitudini: 

• Riscul, care este măsurabil statistic (cum ar fi probabilitatea de a extrage o minge 
de culoare roșie dintr-o urnă care conține 5 bile roșii și 5 bile albe). 

• Ambiguitatea, care este greu să se măsoare din punct de vedere statistic (cum ar 
fi probabilitatea de a extrage o bilă roșie dintr-o urnă care conține 5 bile roșii, dar 
un număr necunoscut de bile albe). 

• Adevărată incertitudine sau incertitudinea Knightian, care este imposibil de 
estimat sau prezis din punct de vedere statistic, cum ar fi probabilitatea de a 
extrage o bilă roșie dintr-o urnă al cărei număr de bile roșii este necunoscut, ca și 
numărul de bile albe. 

Antreprenoriatul este adesea asociat cu adevărata incertitudine, în special atunci când este 
vorba de ceva cu adevărat nou, cum ar fi o piață care nu exista anterior. 

.................................................. 

 



3 Managementul afacerii 

3.1 Managementul informațiilor 

Managementul informațiilor (MI) se referă la un ciclu de activitate organizațională: 
achiziționarea de informații de la una sau mai multe surse, găzduirea și distribuirea acestor 
informații pentru cei care au nevoie de ele, și în final arhivarea sau ștergerea lor. 

Acest ciclu de implicare organizațională cu informații implică o varietate de părți interesate: 
de exemplu, cei care sunt responsabili pentru asigurarea calității, accesibilitatea și utilitatea 
informațiilor obținute, cei care sunt responsabili pentru depozitarea în condiții de siguranță 
și modul de utilizare a lor, precum și cei care au nevoie de ele pentru luarea deciziilor. Părțile 
interesate ar putea deține drepturile de proveniență, de schimbare, distribuie sau șterge a 
informațiilor în conformitate cu politicile de management al informațiilor organizaționale. 

Managementul informațiilor cuprinde toate conceptele generice de management, inclusiv: 
planificarea, organizarea, structurarea, prelucrarea, controlul, evaluarea și raportarea 
activităților de informare, tot cea ce este nevoie pentru a satisface nevoile celor cu roluri 
organizaționale sau funcții care depind de informaţii. 

Managementul informațiilor este strâns legat de, și se suprapune cu, gestionarea datelor, 
sistemelor, tehnologiilor, proceselor și - în cazul în care disponibilitatea informațiilor este 
esențială pentru succesul organizațional - strategiei. Acest punct de vedere al domeniului 
larg de gestionare a informațiilor contrastează cu punctul de vedere timpuriu, mai 
tradițional, că ciclul de viață al gestionării informațiilor este o problemă operațională care 
necesită proceduri, capacități și standarde organizaționale specifice care se ocupă de 
informații ca un produs sau un serviciu. 

Aspecte teoretice 

Teorii comportamentale și organizaționale 

În mod evident, buna gestionare a informațiilor este crucială pentru funcționarea fără 
probleme a organizațiilor, și deși nu există nicio teorie general acceptată de gestionare a 
informațiilor în sine, suport pentru teoriile comportamentale și organizaționale. Conform 
teoriei științei comportamentale în management, dezvoltată în principal la Universitatea 
Carnegie Mellon și susținută în mod evident de March și Simon, în cele mai multe cazuri în 
organizațiile moderne este vorba de fapt de manipularea informațiilor și de luarea deciziilor. 
Un factor important în manipularea de informații și luarea deciziilor este abilitatea unei 
persoane de a procesa informații și de a lua decizii în temeiul limitării care ar putea deriva 
din context: vârsta unei persoane, complexitatea situației, sau o lipsă a unei calități necesară 
în informațiile care se află la mână - toate acestea exacerbate de avansul rapid al tehnologiei, 
precum și de noile tipuri de sisteme permise, mai ales ca rețelele sociale apar ca un fenomen 



pe care mediul de afaceri nu îl poate ignora. Și totuși, cu mult înainte de a exista orice 
recunoaștere generală a importanței managementului informațiilor în cadrul organizațiilor, 
March și Simon au susținut că organizațiile trebuie să fie considerate ca sisteme de 
cooperare, cu un nivel ridicat de procesare a informațiilor și o necesitate mare de luare a 
deciziilor la diferite niveluri . În loc să folosească modelul "omului economic", așa cum se 
susține în teoria clasică, au propus "omul administrativ" ca o alternativă bazată pe 
argumentarea lor despre limitele cognitive ale raționalității. În plus, ei au propus noțiunea 
de satisfacere, care presupune căutarea prin alternativele disponibile până se atinge un prag 
de acceptabilitate - o altă idee care este încă la modă. 

Teoria economică 

În plus față de factorii de organizare menționate de March și Simon, există alte probleme care 
provin din dinamica economică și de mediu. Există costul de colectare și evaluare a 
informațiilor necesare pentru a lua o decizie, inclusiv timpul și efortul necesar. Costul de 
tranzacție asociat cu procesele de informare poate fi ridicat. În special, normele și 
procedurile de organizare stabilite pot complica luarea deciziei cele mai adecvate, ceea ce 
duce la rezultate sub-optimale. Aceasta este o problemă care a fost prezentată ca o problemă 
majoră în organizațiile birocratice care își pierd aptitudinile de schimbare strategică din 
cauza atitudinii înrădăcinate. 

.................................................. 



4 Analiza afacerii 
Analiza afacerii este o disciplină de cercetare pentru identificarea nevoilor de afaceri și 
stabilirea soluțiilor la problemele de afaceri. Soluțiile includ adesea o componentă de 
dezvoltare sisteme-software, dar poate consta, de asemenea, în îmbunătăţirea procesului, 
schimbarea organizațională sau planificarea strategică și elaborarea politicilor. Persoana 
care efectuează această sarcină se numește analist de afaceri. 

Analiştii de afaceri nu se concentrează numai pe dezvoltarea de sisteme software. Cei care 
încearcă să facă acest lucru riscă să dezvolte o soluție incompletă. 

Tehnici de analiză de afaceri 

Există o serie de tehnici în afaceri generice pe care un analist de afaceri le va folosi atunci 
când facilitează schimbări în afaceri. 

Unele dintre aceste tehnici includ: 

PESTLE 

Această tehnică este folosită pentru a efectua o analiză de mediu extern prin examinarea 
multiplilor factori externi diferiţi care afectează o organizație. 

Cele șase atribute ale lui PESTLE: 

• Politic (influențe actuale și potențiale la presiunile politice) 
• Economic (impactul economic local, național și mondial) 
• Sociologic (modurile în care o societate poate afecta o organizație) 
• Tehnologic (efectul tehnologiilor noi și emergente) 
• Juridic (efectul legislației naționale și mondiale) 
• De mediu (problemele de mediu locale, naționale și mondiale) 

Heptaliza 

Această tehnică este folosită pentru a efectua o analiză în profunzime a 
întreprinderii/asocierii în stadiu incipient, pe șapte categorii importante: 

• Oportunitate de piaţă 
• Produs/soluție 
• Planul de execuţie 
• Mecanisme financiare 
• Capitalul uman 
• Profit potenţial 
• Marja de siguranță 



MOST 

Această tehnică este folosită pentru a efectua o analiză de mediu internă prin definirea 
atributelor MOST pentru a se asigura că proiectul la care se lucrează este aliniat la fiecare 
dintre cele patru atribute. 

Cele patru atribute MOST: 

• Misiunea (unde se intenţionează să se deruleze afacerea) 
• Obiective (obiectivele-cheie care vor contribui la îndeplinirea misiunii) 
• Strategii (opțiuni pentru a progresa) 
• Tactici (cum sunt puse în acțiune strategiile) 

SWOT 

Această tehnică este utilizată pentru a ajuta la activitățile de interes în zone de putere și unde 
se găsesc cele mai mari oportunități. Este utilizată pentru a identifica pericolele sub forma 
vulnerabilităţilor și a amenințărilor interne și externe. 

Cele patru atribute de analiză SWOT: 

• Punctele forte - Care sunt avantajele? Ce se face acum bine? (de exemplu, 
domeniul major al activităţilor cel mai performante ale companiei) 

• Puncte slabe - Ce poate fi îmbunătățit? Ce se face rău? (de exemplu, domeniul 
major unde performanțele afacerii sunt scăzute) 

• Oportunități - Cu ce oportunități bune se confruntă organizația? (de exemplu, 
domeniul major unde concurenții afacerii performează prost) 

• Amenințări - Cu ce obstacole se confruntă organizația? (de exemplu, domeniul 
major unde concurenţii performează bine) 

CATWOE 

Această tehnică este utilizată pentru a determina rapid ce obiective sunt realizabile pentru 
afacere. Perspectivele afacerii ajută analistul de afaceri să ia în considerare impactul oricărei 
soluții propusă pentru cei implicați. 

Există șase atribute de analiză CATWOE: 

• Clienți - Cine sunt beneficiarii procesului de afaceri de cel mai înalt nivel și cum îi 
afectează situaţia? 

• Actori - Cine este implicat în situaţie, cine va fi implicat în implementarea de 
soluții și ce va avea un impact asupra succesului lor? 

• Procesul de transformare - Ce procese sau sisteme sunt afectate de situaţie? 
• Perspectiva globală - Care este imaginea de ansamblu și care este impactul mai 

larg al situaţiei? 



• Proprietari - Cine deţine procesul sau situația care face obiectul anchetei și ce rol 
vor juca în soluție? 

• Constrângeri de mediu - Care sunt constrângerile și limitările care vor avea un 
impact asupra soluției și succesului ei? 

............................ 



5 Strategia de afaceri 
Managementul (sau strategia) afacerilor este arta, știința, și modalitățile de formulare, 
implementare și evaluare a deciziilor inter-funcționale, care vor permite unei firme să își 
atingă obiectivele pe termen lung. Este procesul de specificare a misiunii, viziunii și 
obiectivelor organizației, de dezvoltare de politici și planuri, de multe ori în termeni de 
proiecte și programe, care sunt concepute pentru a atinge aceste obiective, iar apoi alocarea 
resurselor pentru punerea în aplicare a politicilor și planurilor, proiectelor și programelor. 
Managementul strategic caută să coordoneze și să integreze activitățile diferitelor zone 
funcționale ale unei afaceri în vederea atingerii obiectivelor organizaționale pe termen lung. 
Adesea este folosită o evidență pentru a evalua performanța generală a afacerii și progresul 
ei în îndeplinirea obiectivelor. 

Managementul strategic este cel mai înalt nivel de activitate managerială. Strategiile sunt de 
obicei planificate, gândite sau ghidate de directorul general, aprobat sau autorizat de către 
consiliul de administrație, și apoi pus în aplicare sub supravegherea echipei de management 
la vârf a organizației sau directorii executivi. Managementul strategic oferă direcția generală 
a întreprinderii și este strâns legat de domeniul cercetării organizaționale. În domeniul 
administrării afacerilor, este util să vorbim despre "aliniere strategică" între organizație și 
mediul său sau "consistența strategică". Potrivit lui Arieu (2007), "există coerență strategică 
atunci când acțiunile unei organizații sunt în concordanță cu așteptările de management, iar 
acestea la rândul lor sunt în concordanță cu piața și contextul." 

5.1 Cele trei procese ale strategiei în afaceri 

Managementul strategic este o combinație de trei procese principale, după cum urmează: 

Formularea strategiei 

• Efectuarea unei analize a situației, auto-evaluare și analiza concurențială: atât 
interne cât și externe; atât de micro-mediu cât și de macro-mediu. 

• Concomitent cu această evaluare, obiectivele sunt stabilite. Aceste obiective ar 
trebui să fie paralele cu o cronologie; unele sunt pe termen scurt și altele pe 
termen lung. Ele implică declarațiile de viziune (pe termen lung, a unui posibil 
viitor), declarații de misiune (rolul pe care organizația și-l asumă în societate), 
obiectivele globale ale companiei (atât financiare cât și strategice), obiective 
strategice ale fiecărei unități de afaceri (atât financiare cât și strategice), și 
obiective tactice. 

• Aceste obiective ar trebui, în funcție de analiza situației, să sugereze un plan 
strategic. Planul prevede detaliile modului de realizare a acestor obiective. 

Acest proces de formulare a strategiei în trei etape este uneori menționat drept clarificarea 
răspunsului la trei întrebări: unde te afli acum, unde vrei să mergi, și cum vrei să ajungi acolo. 



Aceste trei întrebări sunt esența planificării strategice. Analiza economică a 
intrărilor/ieșirilor pentru factori externi, și evaluarea resurselor pentru factori interni. 

Implementarea strategiei 

• Alocarea și gestionarea resurselor suficiente (financiare, de personal, timp, 
suport tehnologic) 

• De instituire a unui lanț de comandă sau a unor structuri alternative (cum ar fi 
echipele funcționale de intersectare) 

• Atribuirea responsabilității sarcinilor sau proceselor specifice indivizilor sau 
grupurilor specifice 

• Aceasta implică, de asemenea, gestionarea procesului. Aceasta include 
rezultatele monitorizării, comparativ cu repere și cele mai bune practici, 
evaluarea eficacității și eficienței procesului, controlul diferențelor, și realizarea 
ajustărilor necesare la proces. 

• La punerea în aplicare a programelor specifice, aceasta implică achiziționarea 
resurselor necesare, dezvoltarea procesului, instruire, testarea procesului, 
documentația, și integrarea cu (și/sau conversia de la) procesele de adaptare a 
elementelor perimate. 

Pentru ca o politică să fie funcțională, trebuie să existe un nivel de coerență pentru fiecare 
persoană dintr-o organizație, inclusiv din conducere. Aceasta este ceea ce este nevoie la 
nivelul tactic al administrației, precum și în managementul strategic. 

Evaluarea strategiei 

• În măsurarea eficienței strategiei de organizare, este extrem de important să se 
efectueze o analiză SWOT pentru a afla punctele forte, punctele slabe, 
oportunitățile și amenințările (atât interne, cât și externe) ale entității în cauză. 
Acest lucru poate necesita anumite măsuri de precauție sau chiar schimbarea 
întregii strategii. 

În strategiei corporatiste, Johnson și Scholes prezintă un model în care opțiunile strategice 
sunt evaluate pe baza a trei criterii cheie de succes: 

• Adecvarea (ar funcționa?) 
• Fezabilitatea (poate fi făcută să funcționeze?) 
• Acceptabilitatea (va fi acceptată?) 

................................. 



6 Documente în afaceri 

6.1 Planul de afaceri 

Un plan de afaceri este o declarație formală despre obiectivele de afaceri, motivele pentru 
care ele sunt realizabile, și planurile pentru atingerea acestora. Acesta poate conține, de 
asemenea, informații de fond despre organizația sau echipa care încearcă să atingă aceste 
obiective. 

Planurile de afaceri pot viza modificări în percepție și branding de către client, contribuabil, 
sau o comunitate mai mare. Când afacerile existente își asumă o schimbare majoră sau atunci 
când se planifică un nou proiect, este necesar un plan de afaceri pentru 3 până la 5 ani, 
deoarece investitorii vor să știe prognoza pentru veniturile lor anuale din aceste investiții în 
acest interval de timp. 

Audiența 

Planurile de afaceri pot fi focalizate pe plan intern sau extern. Planurile de afaceri externe au 
ca țintă scopuri care sunt importante pentru părțile interesate externe, în special părțile 
interesate financiare. Ele conțin de obicei informații detaliate despre organizația sau echipa 
care încearcă să atingă obiectivele. Ca entități pentru profit, părțile interesate externe includ 
investitori și clienți. Părțile interesate externe non-profit includ donatori și clienții serviciilor 
non-profit. Pentru agențiile guvernamentale, părțile interesate externe includ contribuabilii, 
agențiile guvernamentale de nivel superior, și organismele internaționale de creditare, cum 
ar fi Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, diferiți agenți economice ai Națiunilor 
Unite, și băncile de dezvoltare. 

Planurile de afaceri interne au ca țintă obiective intermediare necesare pentru a atinge 
obiectivele externe. Acestea pot acoperi dezvoltarea unui nou produs, un nou serviciu, un 
nou sistem IT, o restructurare de finanțare, renovarea unei fabrici sau o restructurare a 
organizației. Un plan de afaceri intern este adesea dezvoltat cu ajutorul unor instrumente 
pentru managementul performanței strategiei sau o listă de factori critici de succes. Acest 
lucru permite măsurarea succesului planului prin mijloace non-financiare. Planurile de 
afaceri care identifică și vizează obiectivele interne dar oferă doar orientări generale privind 
modul în care vor fi îndeplinite sunt numite planuri strategice. 

Planurilor operaționale descriu obiectivele unei organizații interne, grup sau departament 
de lucru. Planurile de proiect, uneori cunoscut sub numele de cadre de proiect, descriu 
obiectivele unui anumit proiect. Ele pot fi conexate, de asemenea, de locul proiectului în 
cadrul obiectivelor strategice mai mari ale organizației. 

Conținut 



Planurile de afaceri sunt instrumente de luare a deciziilor. Conținutul și formatul planului de 
afaceri sunt determinate de obiective și audiență. De exemplu, un plan de afaceri pentru un 
obiectiv non-profit ar putea aborda compatibilitatea dintre planul de afaceri și misiunea 
organizației. Băncile sunt destul de preocupate de valorile implicite, astfel încât un plan de 
afaceri pentru un împrumut bancar va construi un caz convingător pentru capacitatea 
organizației de a rambursa împrumutul. Capitaliști de risc sunt în primul rând preocupați de 
investiția inițială, de fezabilitate, și evaluarea la ieșire. Un plan de afaceri pentru un proiect 
care necesită finanțare de capital va trebui să explice de ce resurse curente se dispune, 
oportunități de creștere viitoare, și avantaje competitive durabile, care vor duce la o evaluare 
înaltă la ieșire. 

Pregătirea unui plan de afaceri se bazează pe o gamă largă de cunoștințe din mai multe 
discipline diferite de afaceri: finanțe, managementul resurselor umane, managementul 
proprietății intelectuale, managementul lanțului de aprovizionare, managementul 
operațiunilor, marketing, etc. Aceasta poate fi de ajutor pentru a vizualiza planul de afaceri 
ca o colecție de sub-planuri, unul pentru fiecare din principalele discipline de afaceri. 

Un plan de afaceri bun poate ajuta la dezvoltarea unei afaceri bune, credibilă, ușor de înțeles, 
și atractivă pentru cineva care este familiarizat cu mediul de afaceri. Scrierea unui plan de 
afaceri bun nu poate garanta succesul, dar poate ajuta pe drumul lung spre reducerea 
probabilităților de eșec. 

............................................. 
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Cartea 

 

Cartea prezintă modele de afaceri, management, analize și strategii care ajută la dezvoltarea 
și punerea în valoare a unei organizații, în contexte specifice economice, sociale, culturale 
sau de altă natură, prin elaborarea și implementarea unor planuri personalizate.  

Capacitatea unei organizații de a procesa informații este în centrul competențelor 
organizatorice și manageriale, iar strategiile unei organizații trebuie să fie proiectate pentru 
a îmbunătăți funcționalitatea și eficiența corporativă și, întrucât sistemele de management 
care furnizează această capabilitate au devenit formalizate și automatizate, competențele 
sunt testate dur la mai multe niveluri. Organizațiile trebuie să fie capabile să învețe și să se 
adapteze în moduri care nu au fost niciodată atât de evidente înainte. 

Managementul strategic implică formularea și punerea în aplicare a obiectivelor și 
inițiativelor majore luate de conducerea de vârf a unei companii în numele proprietarilor, 
luând în considerare resursele și o evaluare a mediilor interne și externe în care organizația 
evoluează. El implică conceptele conexe de planificare strategică și gândire strategică. 

Prin analiza afacerii se identifică nevoile de afaceri și se stabilesc soluțiile la problemele de 
afaceri. Soluțiile includ adesea o componentă de dezvoltare sisteme-software, dar pot consta 



și în îmbunătăţirea procesului, schimbarea organizațională sau planificarea strategică și 
elaborarea politicilor. 

https://www.telework.ro/ro/e-books/management-analize-planuri-si-strategii-de-
afaceri/ 

https://www.telework.ro/ro/e-books/management-analize-planuri-si-strategii-de-afaceri/
https://www.telework.ro/ro/e-books/management-analize-planuri-si-strategii-de-afaceri/


Despre autor 

Nicolae Sfetcu 

Asociat şi manager MultiMedia SRL și Editura MultiMedia Publishing. 

Partener cu MultiMedia în mai multe proiecte de cercetare-dezvoltare la nivel naţional şi 
european 

Coordonator de proiect European Teleworking Development Romania (ETD) 

Membru al Clubului Rotary București Atheneum 

Cofondator şi fost preşedinte al Filialei Mehedinţi al Asociaţiei Române pentru Industrie 
Electronica şi Software Oltenia 

Iniţiator, cofondator şi preşedinte al Asociaţiei Române pentru Telelucru şi Teleactivităţi 

Membru al Internet Society 

Cofondator şi fost preşedinte al Filialei Mehedinţi a Asociaţiei Generale a Inginerilor din 
România 

Inginer fizician - Licenţiat în fizică, specialitatea Fizică nucleară. Master în Filosofie. 

Contact 

Email: nicolae@sfetcu.com  

  

Facebook/Messenger:  https://www.facebook.com/nicolae.sfetcu  
 Twitter: http://twitter.com/nicolae  
 LinkedIn:  http://www.linkedin.com/in/nicolaesfetcu  
 YouTube:  https://www.youtube.com/c/NicolaeSfetcu  

https://www.facebook.com/nicolae.sfetcu
http://twitter.com/nicolae
http://www.linkedin.com/in/nicolaesfetcu
https://www.youtube.com/c/NicolaeSfetcu


Editura 

MultiMedia Publishing 

web design, comerţ electronic, alte aplicaţii web * internet marketing, seo, publicitate online, 
branding * localizare software, traduceri engleză şi franceză * articole, tehnoredactare 

computerizată, secretariat * prezentare powerpoint, word, pdf, editare imagini, audio, video * 
conversie, editare şi publicare cărţi tipărite şi electronice, isbn 

Tel./ WhatsApp: 0040 745 526 896 
 Email: office@multimedia.com.ro 

MultiMedia:  http://www.multimedia.com.ro/  
 Online Media: https://www.telework.ro/ 

  

Facebook:  https://www.facebook.com/multimedia.srl/  
 Twitter: http://twitter.com/multimedia  
 LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/multimedia-srl/  

  

http://www.multimedia.com.ro/
https://www.telework.ro/
https://www.facebook.com/multimedia.srl/
http://twitter.com/multimedia
https://www.linkedin.com/company/multimedia-srl/

	Management, analize, planuri și strategii de afaceri
	1 Afaceri
	Formele de bază de proprietate
	Clasificări

	2 Antreprenoriat
	Definiţie
	Decizii antreprenoriale

	3 Managementul afacerii
	3.1 Managementul informațiilor
	Aspecte teoretice
	Teorii comportamentale și organizaționale
	Teoria economică



	4 Analiza afacerii
	Tehnici de analiză de afaceri
	PESTLE
	Heptaliza
	MOST
	SWOT
	CATWOE


	5 Strategia de afaceri
	5.1 Cele trei procese ale strategiei în afaceri
	Formularea strategiei
	Implementarea strategiei
	Evaluarea strategiei


	6 Documente în afaceri
	6.1 Planul de afaceri
	Audiența
	Conținut


	Cuprins
	Cartea
	Despre autor
	Nicolae Sfetcu
	Contact


	Editura
	MultiMedia Publishing


