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Cum se utilizează Ghidul pentru formatori  
 
Ghidul pentru formatori a fost conceput pentru a sprijini livrarea cursului Succesul afacerii 
dumneavoastră (Your Business Success) pentru cursanți ca formare de o zi. Cursul poate fi 
modificat, permițând livrarea acestuia într-o varietate de formate, inclusiv: 

- 2 x ½ de zi de curs; 
- Serii de mini-sesiuni de câte 2 ore;  
- Webinar și/sau curs de învățare mixt 

 
Ghidul pentru formatori explică modul în care se utilizează diapozitivele din PowerPoint 
ale trainerului și caietul de exerciții al studentului din cadrul cursului, inclusiv Setul de 
instrumente YBS. Fișierele pot fi editate și marcate pentru a răspunde nevoilor de 
organizare ale grupului țintă și ale dumneavoastră. 
 
Numerele diapozitivelor din PowerPoint corespund paginilor din caietul de exerciții, 
facilitând navigarea și direcționarea elevilor către pagini relevante. Caietul de exerciții 
poate fi editat într-un document scurt, împărțit în materiale separate sau transformat în 
module de învățare electronice și videoclipuri conform preferințelor formatorului. 
 
Cursul include o varietate de activități bazate pe echipă și individuale – acestea pot fi 
editate și modificate în funcție de preferințele și modul de predare al formatorului. 
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Diapozitivul nr. 1: Titlul diapozitivului 
din curs  

 

 
 
Salutați-i pe cursanți și prezentați-vă.  
Acest curs vizează introducerea participanților în sistemul de planificare a cursului Succesul afacerii 
dumneavoastră și în caietul de exerciții. În timpul cursului, participanții vor completa o serie de fișe de 
lucru care le vor permite să își dezvolte ideile de afaceri și planurile de afaceri gata pentru a intra în 
platforma YBS. 
 
Cursul este foarte practic și interactiv. Acesta a fost conceput pentru a permite cursantului să ruleze 
cursul ca un eveniment de tip atelier de lucru de o zi, dar poate fi de asemenea livrat ca un webinar 
online sau sub formă de o serie de mini ateliere de lucru de două ore pe o perioadă de timp.  
 

 

Diapozitivul nr. 2: Formatorii 
dumneavoastră 

 

 
 
Introducerea formatorilor – indicând eventual calificările, experiența și acreditările formatorului, pentru 

desfășurarea cursului. 
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Diapozitivul nr. 3: Rezultatele de 
astăzi 

 

 
 
Explicați rezultatele cursului și calendarul livrării (calendarul va trebui ajustat în funcție de metodologia de 
livrare aleasă). 

Diapozitivul nr. 4: Contextul proiectului 

 

 
 
Introduceți fundalul și a scopul proiectelor Erasmus+ și apoi introduceți fiecărui partener pe termen lung al 
proiectul YBS (adică pentru a oferi un nou instrument digital de planificare a afacerilor pentru 
întreprinderile mici pentru a ca acestea să-și susțină creșterea și dezvoltarea). 
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Diapozitivul nr. 5: Importanța 
planificării 

 

 
 
Referindu-vă la citatul de pe diapozitiv, explicați faptul că procesul de planificare este la fel de important, 
dacă nu mai important, decât planul de afaceri în sine. Planificarea afacerii este un proces permanent,  
continuu și nu o activitate singulară, rezultând un plan care se află pe un raft. Planificarea eficientă a 
afacerii implică, de asemenea, monitorizarea progresului planului și actualizarea acestuia. Instrumentul 
digital YBS a fost conceput pentru a face acest lucru cât mai ușor posibil pentru întreprinderi similare 
afacerii dumneavoastră. 
 
 

Diapozitivul nr. 6: Obiectivele și 
rezultatele cursului 

 
 
Discutați obiectivele și rezultatele cursului, care pot fi ajustate pentru a reflecta metodologia de livrare și 
nevoile participantului. Consultați următorul diapozitiv pentru a explica conținutul cursului. 
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Diapozitivul nr. 7: Rezultatele învățării 
în cadrul cursului 

 

 
 
Explicați că, până la sfârșitul cursului, participanții vor înțelege nevoia unui plan de afaceri dinamic, 
captivant și inspirant, cum să pregătească un astfel de plan și cum să îl prezinte utilizând noul instrument 
digital de planificare YBS. 
 

Diapozitivul nr. 8: Planul de afaceri 
pentru o singură pagină  

 
 
Explicați faptul că unul dintre conceptele încorporate în instrumentul de planificare digitală a afacerii YBS 
este planul pentru o singură pagină. Planul de afaceri pentru o singură pagină a fost prezentat ca o 
singură pagină, fiind susținut de planificarea detaliată din fundal care acoperă misiunea și viziunea 
companiei, strategia, analiza pieței, obiectivele și planurile. Odată pregătit, planul poate fi utilizat pentru a 
inspira oamenii din compania dumneavoastră, asemenea unui ghid sau ca o hartă a traseului care arată 
modul în care veți atinge obiectivele afacerii, un document pe care îl puteți împărtăși cu alte persoane, 
cum ar fi investitorii și angajații – vă va ajuta, de asemenea, să explorați oportunități care vă permit să 
profitați de ele. 
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Diapozitivul nr. 9: Puterea imaginilor 

 

 
 
Proprietarii de afaceri mici spun frecvent că nu au nevoie de un plan de afaceri scris, deoarece știu ce 
fac. Ei uneori spun că afacerea lor este diferită de alte întreprinderi sau că este o afacere simplă și nu 
necesită un plan de afaceri. Cercetările au arătat că întreprinderile cu un plan de afaceri clar, inspirat și 
actualizat continuu depășesc întreprinderile care nu au plan de afaceri. 
 
Procesul de luptă sau de elaborare a unui plan de afaceri îi ajută pe proprietarii de afaceri să obțină noi 
perspective asupra ideii lor de afaceri și să identifice noi oportunități și strategii pentru formarea și 
dezvoltarea afacerii. În timpul acestui curs veți fi încurajați să explorați și să vă captați ideile pentru 
afacerea dvs. utilizând o serie de fișe de lucru. Scrieți ideile și răspunsurile dvs., dar luați în considerare 
și capturarea acestora cu imagini – chiar dacă nu sunteți foarte buni la desen. De asemenea, este 
recomandat să lucrați rapid, dacă este posibil, cu alte persoane, deoarece acest lucru va crește gândirea 
dvs. creativă. Gândirea creativă este foarte importantă în planificarea afacerilor fiind analitică și logică – 
cele mai bune planuri de afaceri sunt construite cu ajutorul creativității și a logicii. 
 
Utilizați acest diapozitiv pentru a demonstra puterea imaginilor. Întrebați participanții ce emoții, mesaje și 
idei sunt evocate de un steag roșu și de un triunghi galben. Explicați că atunci când își pregătesc 
planurile de afaceri, pot folosi imagini sau cel puțin metafore pentru a-și comunica planurile și pentru a 
inspira oamenii. 
 
.  
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Diapozitivul nr. 10: Declarații de 
viziuni și misiuni 

 

 
 
Reamintiți participanților structura Planului pentru o singură pagină care este cuprins în sistemul digital de 
planificare a afacerii YBS. Explicați faptul că întreprinderile de toate formele și dimensiunile utilizează 
declarații de misiune și viziune, susținute de planuri detaliate pentru a atinge obiectivele de afaceri. 
 
 

Diapozitivul nr. 11: Declarații de 
viziuni și misiuni  

 
 

 
Folosind această bine-cunoscută companie ca exemplu, întrebați participanții dacă se pot referi la 
viziunea și misiunea IKEA. Întrebați-i cum a folosit IKEA viziunea și misiunea de a-și proiecta și dezvolta 
afacerea. Întrebați-i pe participanți dacă pot vedea modul în care IKEA își reflectă misiunea și viziunea în 
modul în care și-au proiectat experiența și produsele oferite clienților. O declarație de viziune a misiunii 
puternică, bine concepută, comunică ce are compania în vedere și oferă un cadru pentru dezvoltarea 
obiectivelor, strategiilor și planurilor organizației.  
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Diapozitivul nr. 12: Viziunea în afaceri 

 

 
 
Invitați participanții să împărtășească și să explice viziunea pe care o au pentru companiile lor. Discutați 
despre ideile pe care le utilizați ca pe un spărgător de gheață. În acest moment, fiți mai degrabă pozitivi și 
încurajatori decât critici. 
 

Diapozitivul nr. 13: Viziunea 
dumneavoastră 

 
 
 
Scopul acestui diapozitiv este de a încuraja participanții să fie mai creativi în modul în care se gândesc și 
își vizualizează afacerea. Trebuie ca participanți să deseneze o imagine simplă (nu trebuie să fie 
perfectă) pentru a reprezenta afacerea lor. Imaginile trebuie să fie simbolice, creative și inspirate. Invitați 
fiecare participant să explice partenerului ce reprezintă imaginea și modul în care se referă la afacerea 
lor. 
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Diapozitivul nr. 14: Vizionați afacerea 
pe care o doriți 

 
 
Dacă nu le-ați oferit participanților o copie a caietului de exerciții YBS sau a foilor de lucru individuale, le 
puteți distribui acum. Explicați-le că vor folosi foile de lucru pentru a-și dezvolta ideile, planurile și 
strategiile pentru afacerea lor. Scopul fișei de lucru nr. 1 este de ai ajuta să înceapă să se gândească la 
viziunea lor pentru afacerea lor într-un mod mai expansiv și mai creativ. 
 
Participanții pot finaliza această activitate acum sau mai târziu. Dacă au terminat-o acum, invitați-i să-și 
împărtășească răspunsurile cu un partener sau invitați unul sau doi participanți să-și împărtășească 
răspunsurile cu întregul grup. 
 
 

Diapozitivul nr. 15: Ce doriți și ce nu 
doriți 

 

 

 
 

Fișa de lucru nr. 2 (Ce doriți și ce nu doriți) este concepută pentru a ajuta participanții să-și imagineze 
tipul de companie pe care o doresc. Încurajați participanții să finalizeze rapid această fișă de lucru 
deoarece acest lucru va stimula gândirea creativă. Explicați-le că vor privi afacerea lor din perspectiva 
produselor și serviciilor lor, identificând cine sunt clienții lor și, în final, mediul de afaceri. 

 
Participanții pot finaliza această activitate acum sau mai târziu. Dacă au terminat-o acum, invitați-i să-și 
împărtășească răspunsurile cu un partener sau invitați unul sau doi participanți să-și împărtășească 
răspunsurile cu întregul grup. 
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Diapozitivul nr. 16: Exemple de 
declarații despre viziune 

 

 
 
Utilizați acest diapozitiv pentru a arăta participanților un exemplu de declarație de viziune. Invitați-i să 
comenteze și să analizeze dacă aceasta este creativă, inspirată, informativă. Reflectă aspirațiile 
companiei, obiectivele și se referă la clienți? 
 

Diapozitivul nr. 17: Care este viziunea 
dumneavoastră? 

 

 
 
Explicați că redactarea unei declarații de viziune cu adevărat inspiratoare și creative implică mai mulți 
pași și necesită timp. Fișa de lucru nr. 3 (Scrierea declarației de viziune) prezintă o abordare în trei etape, 
pornind de la un set foarte complex de cuvinte care pot fi utilizate pentru a rafina și dezvolta declarația de 
viziune într-una și mai creativă, dinamică și mai inspirată. 
 
Participanții pot finaliza această activitate acum sau mai târziu. Dacă au terminat-o acum, invitați-i să-și 
împărtășească răspunsurile cu un partener sau invitați unul sau doi participanți să-și împărtășească 
răspunsurile cu întregul grup. 
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Diapozitivul nr. 18: Dezvoltarea 
misiuniidumneavoastră în 
continuare 

 
 
Următorul pas este să lucrați la declarația de misiune a companiei. Declarația misiunii descrie scopul 
pentru care există afacerea. Declarațiile potrivite ale misiunilor sunt scurte și memorabile. Ele comunică 
în doar câteva cuvinte concentrarea companiei asupra a ceea ce furnizează clienților. Declarațiile de 
misiune se referă, de asemenea, la angajamente și promisiuni. Acestea reprezintă răspunsul la întrebări 
precum: la ce anume se angajează compania să furnizeze clienților dumneavoastră? O declarație de 
misiune puternică va reflecta pasiunea și angajamentul proprietarului. 

 
Invitați participanții să utilizeze fișa de lucru nr. 4 (Dezvoltarea misiunii dumneavoastră) pentru a captura 
idei despre produsele lor, ceea ce îi diferențiază de concurenți, ce valoare oferă produsul clienților, 
valorile și convingerile care modelează și conduc afacerile și modul în care aceste valori sunt comunicate 
și împărtășită clienților. Participanții pot finaliza această activitate acum sau mai târziu. Dacă au terminat-
o acum, invitați-i să-și împărtășească răspunsurile cu un partener sau invitați unul sau doi participanți să-
și împărtășească răspunsurile cu întregul grup. 

 
 

Diapozitivul nr. 19: Exercițiu opțional 

 

 
 
Activitate opțională: Această activitate poate ajuta participanții să-și dezvolte misiunea în continuare și îi 
implică pe aceștia să fie intervievați de un partener care îi poate ajuta să-și exploreze mai profund ideile. 
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Diapozitivul nr. 20: Ce credeți? 

 
 

Invitați participanții să comenteze acest exemplu de declarație de misiune. Credeți că este inspiratoare și 
clară sau ar sugera îmbunătățiri? 

Diapozitivul nr. 21: Redactarea 
misiunii dumneavoastră 

 

 
 
Invitați participanții să utilizeze fișa de lucru nr. 6 (redactați declarația de misiune), explicând că, la fel ca 
în declarația de viziune, procesul de a ajunge la versiunea finală a declarației de misiune este un proces 
iterativ și va dura ceva timp. 
 
Participanții pot finaliza această activitate acum sau mai târziu. Dacă au terminat-o acum, invitați-i să-și 
împărtășească răspunsurile cu un partener sau invitați unul sau doi participanți să-și împărtășească 
răspunsurile cu întregul grup. 
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Diapozitivul nr. 22: Dezvoltarea 
strategiei dumneavoastră 

 
 
Strategiile stabilesc direcția, filozofia și metodologia pentru construirea și dezvoltarea unei afaceri. 
Strategiile stabilesc orientări și limite și oferă un cadru în care pot fi luate decizii importante de afaceri. O 
declarație strategică bine definită sau declarațiile permit proprietarilor de afaceri să mențină afacerea pe 
drumul cel bun și să se concentreze pe realizarea misiunii, viziunii și obiectivelor companiei. Declarațiile 
de strategie puternice pot fi mari și, în același timp, pot contribui la concentrarea asupra a ceea ce este 
important. Ele abordează, de asemenea, influențele interne și externe și impactul asupra unei afaceri. 
Influențele externe vor include oportunități și amenințări pentru companie. Strategiile interne se vor 
concentra asupra punctelor forte și asupra punctelor slabe interne ale afacerii. Fișele de lucru nr. 7-12 vor 
permite participanților să elaboreze declarații de strategie puternice pentru companiile lor. 
 
Opțional: Prezentați și discutați cele patru strategii generice ale lui Porter pe care întreprinderile le pot 
adopta (a se vedea pagina 13 din Caietul de exerciții). 

 

Diapozitivul nr. 23: Valoarea 
declarațiilor privind strategia 

 
 
Explicați că strategiile oferă cadrul pentru acțiunile pe care le va întreprinde afacerea pentru a-și atinge 
misiunea, viziunea și obiectivele. În mod ideal, strategiile vor rămâne neschimbate pentru mai mulți ani, 
deoarece acționează ca busola pentru afacere. 
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Diapozitivul nr. 24: Componente 
cheie ale strategiei dumneavoastră 

 

 
 

 
Primul pas este să decideți care strategii sunt cele mai potrivite și relevante pentru compania dvs. Punctul 
de plecare pentru identificarea strategiilor dvs. este să vă concentrați asupra a ceea ce este esențial 
pentru creșterea și dezvoltarea companiei dvs. Invitați participanții să completeze fișa de lucru nr. 7 
(Componentele cheie ale companiei dumneavoastră). Această foaie de lucru va ajuta participanții să 
identifice aspectele critice ale afacerii lor care trebuie să fie reflectate în strategia lor și să se dezvolte prin 
obiectivele lor. 
 
Participanții pot finaliza această activitate acum sau mai târziu. Dacă au terminat-o acum, invitați-i să-și 
împărtășească răspunsurile cu un partener sau invitați unul sau doi participanți să-și împărtășească 
răspunsurile cu întregul grup. 
 

Diapozitivul nr. 25: Analiza SWOT  

 
Fișa de lucru nr. 8 (punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările) este concepută astfel 
încât să permită participanților să analizeze problemele și subiectele potențiale atât interne, cât și cele 
externe, care ar putea avea un impact asupra companiilor lor. Problemele interne sunt recunoscute ca 
puncte forte și puncte slabe, iar problemele externe sunt identificate drept oportunități și amenințări. 
 



 

 
 
 
 

Negare: Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene. Acest 
document reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere 
pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acest document. 

Participanții pot finaliza această activitate acum sau mai târziu. Dacă au terminat-o acum, invitați-i să-și 
împărtășească răspunsurile cu un partener sau invitați unul sau doi participanți să-și împărtășească 
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Diapozitivul nr. 26: Înțelegerea 
clienților  

 

 
Fișa de lucru nr. 9 (ajungerea la clienții dvs.) se concentrează pe clienții unei companii. Scopul exercițiului 
este de a permite participanților să-și înțeleagă clienții, motivele pentru care cumpără de la ei și modul în 
care își pot promova și comercializa serviciile pentru primele trei categorii sau tipuri de clienți. 
 

Participanții pot finaliza această activitate acum sau mai târziu. Dacă au terminat-o acum, invitați-i să-și 
împărtășească răspunsurile cu un partener sau invitați unul sau doi participanți să-și împărtășească 
răspunsurile cu întregul grup. 

 

Diapozitivul nr. 27: Identificarea 
problemelor critice 

 
 
Invitați participanții să ia în considerare ceea ce funcționează bine sau nu funcționează bine în general în 
companiile lor și cum pot îmbunătăți performanța lor sau cum pot rezolva problemele de performanță care 
stau la baza acestora. Utilizați acest lucru ca o sesiune de discuții generice înainte de a vă deplasa la fișa 
de lucru nr. 10. 
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Diapozitivul nr. 28: Examinarea 
problemelor critice  

 
Fișa de lucru nr. 10 (Examinarea problemelor critice) este concepută pentru a ajuta participanții să ia în 
considerare factorii care limitează creșterea, profitabilitatea și eficacitatea companiei. Scopul foii de lucru 
este de a distinge simptomele și cauzele de bază ale blocajelor care permit dezvoltarea unor noi strategii 
și idei. 
Participanții pot finaliza această activitate acum sau mai târziu. Dacă au terminat-o acum, invitați-i să-și 
împărtășească răspunsurile cu un partener sau invitați unul sau doi participanți să-și împărtășească 
răspunsurile cu întregul grup. 

 

Diapozitivul nr. 29: Factori de succes 
și de limitare 

 

 
 
Fișa de lucru nr. 11 (de aici până acolo!) cuprinde două părți. Prima parte este concepută pentru a 
încuraja participanții să reflecteze asupra succesului companiei din trecut și a tuturor factorilor care au 
limitat succesul companiei. A doua parte contribuie la aducerea la viață a viziunii și a misiunii organizației, 
prin analizarea viitorilor factori de succes și a factorilor potențiali de limitare.  
Participanții pot finaliza această activitate acum sau mai târziu. Dacă au terminat-o acum, invitați-i să-și 
împărtășească răspunsurile cu un partener sau invitați unul sau doi participanți să-și împărtășească 
răspunsurile cu întregul grup. 
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Diapozitivul nr. 30: Dezvoltarea 
declarațiilor de strategie 

 
 

Declarațiile de strategie ar trebui, de asemenea, să fie clare specifice și concise, la fel ca declarațiile de 
viziune și de misiune. Discutați următoarele exemple de declarații de strategie. 

Exemplul nr. 1:  

„Poziționarea companiei pentru achiziția strategică din 2022 prin construirea de branduri, 

identitate, echipa de management și profitabilitate.” 

Această declarație stabilește direcția companiei cu IMAGINEA DE ANSAMBLU și o strategie de ieșire. 
Exemplul nr. 2:  

„Vom angaja cei mai buni angajați și îi vom avea chiar înainte de a avea nevoie de ei, iar pentru a-i 
păstra le vom oferi niveluri ridicate de satisfacție profesională și participare la capitalul propriu în 
afacerea noastră.” 

 
Aceasta este o strategie a resurselor umane, care transmite mesajul că societatea are nevoie de oameni 
excelenți și va fi un angajator încurajator și care va oferi recompense. 
 

Exemplul nr. 3:  
 
„Ne vom concentra pe furnizarea de soluții de formare bazate pe cloud destinate managerilor de 
rang în cadrul corporațiilor albastre, responsabile de gestionarea unei forțe de muncă globale” 

 
Această strategie descrie nu numai profilul clienților vizați, ci și serviciul care va fi furnizat și tehnologia 
care va fi utilizată pentru livrarea serviciului. 
 
Participanții pot finaliza această activitate acum sau mai târziu. Dacă au terminat-o acum, invitați-i să-și 
împărtășească răspunsurile cu un partener sau invitați unul sau doi participanți să-și împărtășească 
răspunsurile cu întregul grup. 
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Diapozitivul nr. 31: Stabilirea 
obiectivelor 

 
Obiectivele vă ajută să clarificați ceea ce încearcă compania dumneavoastră să realizeze în termeni 
specifici și măsurabili. Pentru ca un obiectiv să fie eficient, acesta trebuie să fie un obiectiv bine definit, cu 
elemente cuantificabile, măsurabile. Întrucât o declarație de viziune a companiei este expansivă și 
idealistă, obiectivele sunt concepute să se concentreze asupra resurselor și acțiunilor necesare pentru a 
atinge țelurile și obiectivele afacerii. Scopul unui set de obiective bine definite este de a permite acțiuni 
semnificative în vederea realizării obiectivelor companiei și îndeplinirii misiunii sale. Prin corelarea 
performanțelor oamenilor cu obiectivele și, prin urmare, cu misiunea și viziunea companiei, puteți asigura 
ca toată lumea să fie „pe aceeași pagină” și să lucreze pentru atingerea acelorași rezultate pe termen 
lung, și anume Succesul afacerii dumneavoastră! 
 

Diapozitivul nr. 32: Obiectivele oferă 
focusare 

 
Deși nu există un număr minim sau maxim de obiective care să poată fi stabilite pentru o organizație, 
majoritatea întreprinderilor mici pot să gestioneze și să găzduiască maxim 8-10 obiective. YBS 
recomandă să aveți cel puțin un obiectiv referitor la veniturile din vânzări ale companiei, unul referitor la 
rentabilitate, 2-3 privind marketing-ul și, eventual, 4-5 în ceea ce privește operațiunile sau alte aspecte 
ale afacerii. 
Discutați cu participanții despre exemple de obiective, făcând referire la pagina 20 din caietul de exerciții 
YBS. Explicați că obiectivele, la fel ca viziunea și misiunea, sunt esențiale în cadrul oricărei companii 
deoarece oferă direcții și îndrumări angajaților companiei. 
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Diapozitivul nr. 33: Obiective cheie 

 
 
Fișa de lucru nr. 13 (Identificarea obiectivelor dvs.) are rolul de a ajuta participanții să determine ce 
obiective trebuie să stabilească. Este important ca participanții să se refere la activitățile anterioare, cum 
ar fi fișa de lucru nr. 7 (Componente cheie ale companiei dumneavoastră). 
 
Participanții pot finaliza această activitate acum sau mai târziu. Dacă au terminat-o acum, invitați-i să-și 
împărtășească răspunsurile cu un partener sau invitați unul sau doi participanți să-și împărtășească 
răspunsurile cu întregul grup. 

 

Diapozitivul nr. 34: Valoarea 
obiectivelor 

 

 
Obiectivele reprezintă un instrument cheie care permite responsabilizarea, delegarea și încurajarea 
întregii companii să se concentreze pe obiectivele sale pe termen lung. Fișa de lucru nr. 14 (dezvoltarea 
obiectivelor dvs.) este concepută pentru a ajuta participanții să elaboreze și să examineze în detaliu 
fiecare obiectiv potențial în ceea ce privește impactul său financiar asupra afacerii și ce se va întâmpla 
exact și când anume. În mod ideal, fiecare obiectiv trebuie să fie SMART (explicați dacă este necesar). 
Participanții pot finaliza această activitate acum sau mai târziu. Dacă au terminat-o acum, invitați-i să-și 
împărtășească răspunsurile cu un partener sau invitați unul sau doi participanți să-și împărtășească 
răspunsurile cu întregul grup. 
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Diapozitivul nr. 35: Referirea la 
obiectivele dumneavoastră 

 
 
Fișa de lucru nr. 15 (elaborarea obiectivelor dvs.) este concepută pentru a ajuta participanții să-și 
perfecționeze obiectivele într-un format inteligent și concis. Fiecare obiectiv trebuie să aibă o legătură 
clară cu misiunea și viziunea organizației și să fie în concordanță cu declarațiile de strategie ale 
companiei. 
Participanții pot finaliza această activitate acum sau mai târziu. Dacă au terminat-o acum, invitați-i să-și 
împărtășească răspunsurile cu un partener sau invitați unul sau doi participanți să-și împărtășească 
răspunsurile cu întregul grup. 
 

Diapozitivul nr. 36: Planuri și proiecte 

 

 
 
Planurile sunt acțiunile specifice pe care o companie trebuie să le implementeze pentru a-și atinge 
obiectivele. În cazul companiilor mici, este util ca fiecare plan sau proiect minim să se refere la un obiectiv 
specific. La pregătirea planurilor, este important să se țină seama de cerințele de timp și de resurse 
pentru fiecare plan sau proiect. 
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Diapozitivul nr. 37: De la planuri la 
realitate 

 
 
Succesul oricărei companii depinde în mare măsură de îngrijirea cu care au fost elaborate planurile, de 
eficacitatea cu care acestea sunt executate, având în vedere constrângerile legate de timp și de buget și 
măsura în care acestea sunt monitorizate și modificate în funcție de performanță și progres. 

Diapozitivul nr. 38: Dezvoltarea 
planurilor și a proiectelor  

 
 
Fișa de lucru nr. 16 (Dezvoltarea planurilor și a proiectelor) oferă un model util pentru a ajuta participanții 
să planifice structura, o schiță a planurilor și a proiectelor minime legate direct de unul dintre obiectivele 
cheie ale companiei. Pot exista mai multe proiecte pentru fiecare obiectiv și acestea pot fi delegate unuia 
sau mai multor angajați din cadrul companiei. 
Participanții pot finaliza această activitate acum sau mai târziu. Dacă au terminat-o acum, invitați-i să-și 
împărtășească răspunsurile cu un partener sau invitați unul sau doi participanți să-și împărtășească 
răspunsurile cu întregul grup. 
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Diapozitivul nr. 39: Adunarea celor 
învățate 

 
 
Fișa de lucru nr. 17 (Adunarea celor învățate) este un instrument simplu pentru a vă asigura că 
participanții au luat în considerare obiectivul în raport cu cine va fi responsabil pentru livrarea acestuia și 
cu termenul în care va fi finalizat. A avea o listă de planuri și proiecte în acest fel este util atunci când 
este vorba de gestionarea și monitorizarea progresului fiecărui proiect, în special dacă acesta a fost 
delegat altor persoane din cadrul companiei. 
Participanții pot finaliza această activitate acum sau mai târziu. Dacă au terminat-o acum, invitați-i să-și 
împărtășească răspunsurile cu un partener sau invitați unul sau doi participanți să-și împărtășească 
răspunsurile cu întregul grup. 
 

Diapozitivul nr. 40: Succesul afecrii 
dumneavoastră Plan pentru o 

singură pagină 

 

 
 
Cursul a acoperit primele cinci etape privind elaborarea planului de afaceri pentru o singură pagină pentru  
Succesului afacerii dumneavoastră. În mod clar, există mai multe detalii în spatele planului de afaceri 
pentru o singură pagină, sub forma unor planuri detaliate, obiective și declarații ale misiunii și ale viziunii 
dvs. Următoarea parte a cursului este axată pe modul de utilizare a instrumentului digital de planificare a 
afacerii – Succesul afacerii dumneavoastră, astfel încât să aveți o copie a Planului dvs. pentru o singură 
pagină. 
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Diapozitivul nr. 41:  

 
 
Planul dvs. de afaceri pentru o singură pagină cuprinde cinci secțiuni: viziune, misiune, declarații de 
strategie, obiective și o listă a planurilor necesare pentru livrarea planului de afaceri. 
 

Dezvoltați-vă în continuare din moment ce platforma este disponibilă. 
 

Diapozitivul nr. 42:  

 
Dezvoltați-vă în continuare din moment ce platforma este disponibilă. 
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Diapozitivul nr. 43:  

 

 
Dezvoltați-vă în continuare din moment ce platforma este disponibilă. 
 

Diapozitivul nr. 44:  

 
Dezvoltați-vă în continuare din moment ce platforma este disponibilă. 

Diapozitivul nr. 45:  

 
 
 


