
 
 

PLANUL DE AFACERI –  CE ESTE ŞI DE CE ÎL FACEM 
 
Ce este şi de ce am avea nevoie de un plan de afaceri? Pentru a înţelege ce este un plan de afaceri, 
este prioritar să stabilim ce înseamnă o „afacere”. Şi dacă ar fi să considerăm că o afacere este 
intenţia unei persoane de a face anumite activităţi în scopul obţinerii unui profit, atunci putem 
înţelege încă de la început că un plan de afaceri are la bază un întreprinzător (deci omul de afaceri), 
care îşi asumă anumite riscuri şi vrea să obţină un anumit profit, realizând mai multe activităţi care 
consumă resurse, în interiorul unui mediu de afaceri.  
 
Înainte de a exista efectiv, orice afacere se 
naşte în mintea întreprinzătorului, parcurgând 
încă din faza de concepţie câteva etape: la 
început este ideea de afacere, apoi se naşte o 
viziune pentru realizarea căreia este nevoie de 
o strategie, iar pentru aplicarea strategiei este 
necesar un plan de afaceri. 
 
Dar, ce este un plan de afaceri? 
Este atât un instrument intern prin care îţi 
poţi conduce şi controla tot procesul de 
demarare a afacerii tale – deci implicit un 
instrument de management şi planificare, 
cât şi un instrument extern, de comunicare 
cu mediul economic. 

Ca instrument de management, planul de 
afaceri te ajută să monitorizezi şi să evaluezi 
modul în care afacerea ta se dezvoltă, fiind un 
instrument dinamic, care poate fi modificat pe 
măsură ce acumulezi mai multă experienţă şi 
cunoştinţe.  

Ca instrument de planificare, planul de 
afaceri te ghidează în fiecare etapă de 
dezvoltare a afacerii.  Un plan de afaceri bine 
realizat te va ajuta să identifici obstacole şi 
bariere pe care le vei putea astfel evita şi în 
acelaşi timp, vei putea acţiona rapid în 
direcţia depăşirii lor. 
 

Ca instrument de comunicare  este folosit 
pentru a atrage capital investiţional, 
împrumuturi şi parteneri de afaceri, întrucât 
planul de afaceri arată dacă afacerea ta are 
potenţial pentru a face profit.  El spune celor 

din jurul tău – clienţi, furnizori, parteneri, 
finanţatori, acţionari - că ştii cu certitudine ce 
ai de facut şi modul în care îţi vei atinge 
obiectivele. 
 
De ce un plan de afaceri? 
Pe scurt, iată câteva lucruri pentru care este 
important ca, înainte de a pune în aplicare 
ideea ta de afacere, să ai un plan al afacerii:  

• Te ajută să identifici posibilităţile de 
dezvoltare a afacerii şi să te 
concentrezi asupra lor . 

• Îţi oferă un cadru de lucru logic, în 
interiorul căruia îţi poţi realiza 
strategia afacerii pentru următorii trei 
până la cinci ani, având un set de 
repere bine definite. 

• Este bază de discuţii cu persoanele de 
suport precum acţionarii, băncile, 
investitorii etc.  

• Vei avea un instrument de control 
prin intermediul căruia vei putea 
măsura performanţele şi te vei putea 
adapta mediului economic. 

 
Din faza în care o idee de proiect se 
transformă în propunere de proiect – pentru a 
putea obţine capital investiţional – şi până 
când afacerea devine operaţională, se pot face, 
de la caz la caz, mai multe studii ale 
propunerii de afacere, parcurgând câteva 
etape, de la studiul de oportunitate la cel de 
pre-fezabilitate şi ajungând în final la studiul 
de fezabilitate a proiectului. 



• Studiul de oportunitate – ajută la 
identificarea oportunităţilor de 
investiţie, fiind principalul instrument 
folosit pentru cuantificarea 
parametrilor, a informaţiilor şi datelor 
necesare pentru ca o idee să devină o 
propunere de proiect. Studiile de 
oportunitate se prezintă mai degrabă 
sub forma unor schiţe, bazându-se mai 
mult pe estimări decât pe analiză 
detaliată. 

• Studiul de pre-fezabilitate – este o 
etapă intermediară între studiul de 
oportunitate al unui proiect şi studiul 
de fezabilitate detaliat, diferenţa 
constând în gradul de detaliere a 
informaţiilor obţinute şi a intensităţii 
cu care sunt puse în discuţie 
alternativele proiectului. 

• Studiul de fezabilitate - oferă toate 
informaţiile necesare pentru a lua 
decizia de investiţie, fiind analizate în 
detaliu toate datele comerciale, 
tehnice, financiare, economice şi de 
mediu şi toate alternativele fiecăruia 
dintre aceste elemente. Sunt 
determinate astfel obiectivul major al 
afacerii şi posibile strategii de 
marketing, estimate cote de piaţă 
poibil fi atinse, capacitatea de 
producţie optimă,  localizarea fabricii, 

materia primă existentă, tehnologia şi 
echipamentele necesare şi analiza 
impactului asupra mediului.  
Componenta financiară a studiului 
analizează profitabilitatea investiţiei 
pe termen scurt şi mediu, incluzând 
costurile de producţie şi marketing, 
venituri din vânzări şi profitul realizat 
în urma investiţiei. 
Este important de menţionat că studiul 
de fezabilitate trebuie făcut în cazul 
investiţiilor mari, de anvergură, el 
implicând costuri ridicate.  

 
Pentru o afacere care deja operează pe 
piaţă, existenţa unui plan de afaceri 
demonstrează celor din jur, şi mai ales 
părţilor interesate (stakeholder-ilor) 
atenţia pe care ai acordat-o dezvoltării 
afacerii tale, iar pentru o afacere aflată la 
început de drum, planul de afaceri va 
demonstra că ţi-ai făcut temele. Şi cum 
niciodată nu e de ajuns să ai temele făcute, 
ci este foarte important să fie bine făcute, 
este indicat ca persoana sau compania care 
te ajută să elaborezi planul tău de afaceri 
să fie aleasă cu multă atenţie. În astfel de 
situaţii este recomandat să apelaţi la un 
specialist cu experienţă, recomandările 
avute de acesta fiind absolut necesare.  
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