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Bine ați venit la cursul Succesul afacerii dumneavoastră! 

Aveţi o idee de afaceri. Aţi decis să începeţi o afacere sau aţi început deja afacerea și doriţi să o măriţi și să o 

dezvoltaţi. Succesul afacerii dumneavoastră vă va ajuta să vă construiţi succesul în planurile dvs., ajutându-vă 

să capturaţi, să analizaţi și să vă îmbunătăţiţi ideile, planurile și acţiunile. 

Pentru o afacere de succes trebuie mult mai mult decât o idee bună. Trebuie să vă gândiţi la anumite lucruri 

pentru a vă maximiza șansele de succes, cum ar fi persoana potrivită pentru a conduce afacerea și dacă 

produsele sau serviciile le vor plăcea clienţilor dvs.? 

Procesul de planificare a succesului afacerii dumneavoastră vă va ajuta să transformaţi o idee într-o afacere 

durabilă și orientată spre viitor. Va trebui să vă gândiţi la toate aspectele afacerii dvs. pentru a planifica cum 

va funcţiona totul. Va fi nevoie de timp și de angajament din partea dvs., dar dacă investiţi o muncă grea și 

timp, veţi beneficia mai târziu de avantaje! 

Scopul cursului Succesul afacerii dumneavoastră nu este să vă dea posibilitatea să scrieţi planul perfect, ci 

să aveţi un plan simplu și practic care să găsească ceea ce doriţi să realizaţi și cum îl veţi realiza. Valoarea 

acestuia  nu este în planul în sine, ci în procesul de redactare, revizuire și actualizare a acestuia. 

Încetaţi să vă gândiţi la planul de afaceri și să începeţi să vă gândiţi la procesul de planificare a afacerii dvs. și 

să vă reamintiţi că un „plan bun” este mai bun decât niciun plan sau un „plan perfect”  evaziv dar care este în 

așteptare. 

Șapte mituri despre Planurile de afacere 

Înainte de a merge mai departe, verificaţi cele șapte mituri despre planurile de afaceri care trebuie eliminate: 

MITUL #1: Afacerea mea este mică, astfel nu 

necesită un plan de afaceri.  

 Planurile de afaceri sunt esenţiale atât pentru afacerile 

mari cât și pentru cele mici.  

MITUL #2: Nu am nevoie de un plan de afaceri, 

deoarece știu unde merg și ce să fac. 

 Bine, dar procesul de pregătire a unui plan de afaceri 

ajută la descoperirea noilor idei, strategii și idei 
alternative. 

MITUL #3: Nu am timp să-mi scriu planul, așa că 

voi angaja un consultant  care să îl scrie.  

 Pentru a fi angajat în plan, acesta trebuie să fie scris de 

oamenii care vor fi responsabili pentru implementarea 

planului. 
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MITUL #4: Odată scris, cele mai multe planuri de 

afaceri doar adună praf pe un raft. 

 

 Un plan bun de afaceri este un plan de lucru viu, care 

este revizuit și actualizat în permanenţă. 

MITUL #5: Un plan bun de afaceri trebuie să fie 

lung și detaliat. 

 Desigur, un plan bun de afaceri are nevoie de detalii, 

dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să fie lung.  

MITUL #6: Afacerea mea este diferită de alte 

întreprinderi și nu are nevoie de un plan de 

afaceri. 

 Toate afacerile sunt similare în sensul că performanţa 

trebuie să fie planificată și revizuită în cazul în care se 

dorește ca afacerea să prospere și să crească. 

MITUL #7: Scopul principal al unui plan de 
afaceri este de a asigura consolidare și finanţare. 

 

 Da, un plan de afaceri este folosit pentru a asigura 

finanţarea, dar scopul său principal este de a oferi 

companiei și persoanelor care lucrează în ea o direcţie 

asupra a ceea ce urmează să fie realizat. 
 

Pentru a vă ajuta să vă dezvoltaţi Succesul afacerii dumneavoastră, acest caiet de exerciţii include un set de 

fișe de lucru pentru a vă ajuta să vă gândiţi la planurile și ideile dumneavoastră și să vă proiectaţi succesul în 

afaceri. Deși caietul de exerciţii poate fi folosit ca o resursă de planificare a afacerii, a fost conceput pentru a 

fi utilizat împreună cu aplicaţia Succesul afacerii (Business Success). 

Pentru a obţine cele mai bune rezultate din acest caiet de exerciţii, completaţi fișele de lucru în ordinea în 

care apar. Decât să încercaţi să scrieţi o listă perfectă de idei sau de declaraţii sau de planuri, scrieţi-vă iniţial 

doar ideile cât mai repede posibil. Planificarea afacerii este un proces mai creativ, decât un proces analitic. 

Scopul cursului Succesul afacerii dumneavoastră este de a vă ajuta să surprindeţi esenţa, spiritul și 

pasiunea ideii dumneavoastră de afaceri, mai degrabă decât să elaboraţi un set detaliat de foi de calcul ale 

planurilor financiare. Desigur, cele două lucruri merg împreună, dar nimeni nu este niciodată încântat de 

numere – poate cu excepţia unui contabil sau a unui investitor financiar! Pentru majoritatea afacerilor mici, 

ceea ce este necesar pentru Succesul afacerii dumneavoastră este un plan simplu, clar și practic, cu o 

viziune puternică și o cale clară de transformare a unei IDEI GROZAVE în REALITATE.  

Bucuraţi-vă de fiecare moment al Succesul afacerii dumneavoastră!  
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Dezvoltarea viziunii, misiunii și valorilor dumneavoastră  

O declaraţie de viziune a companiei se concentrează pe viitor și pe ceea ce vrea organizaţia să devină în cele 

din urmă. O declaraţie de misiune se concentrează asupra prezentului și asupra ceea ce face o organizaţie 

pentru a se realiza. Ambele sunt vitale în direcţionarea obiectivelor. Valori 

 

Declaraţii de viziune 

O declaraţie de viziune servește drept ancoră pentru orice organizaţie. Pe lângă faptul că vă exprima 

aspiraţiile și visele companiei dvs., aceasta oferă, de asemenea, cadrul pentru toate planurile strategice. În 

cele din urmă, aceasta răspunde la întrebarea: „Unde vrem să mergem?”. 

 

O declaraţie de viziune descrie locul în care compania aspiră să fie în îndeplinirea misiunii sale. Această 

declaraţie relevă „unde”-le unei afacere – dar nu doar locul în care compania dorește să fie. Mai degrabă, o 

declaraţie de viziune descrie dacă compania dorește să fie ca o comunitate sau lumea ca rezultatul serviciilor 

companiei. Iată un exemplu: 

 

 

 

O lume fără boala Alzheimer. 

Declaraţii de misiune 
 

O declaraţie de misiune este, în anumite privinţe, o declaraţie de viziune orientată spre acţiune, care declară 

scopul pe care compania îl oferă clienţilor și utilizatorilor. Aceasta va include adesea o descriere generală a 

organizaţiei, a funcţiei sale și a obiectivelor acesteia. În cele din urmă, o declaraţie de misiune are scopul de a 

clarifica „ce”-ul, „cine”-le  și „de ce”-ul dintr-o companie, este foaia de parcurs pentru declaraţia de viziune a 

companiei. 

 

 

Misiunea noastră este de a transforma peisajul demenţei pentru totdeauna. 
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Până în ziua în care găsim un leac, ne vom strădui să creăm o societate în care 
cei afectaţi de demenţă sunt sprijiniţi și acceptaţi, capabili să trăiască în 

comunitatea lor fără frică sau prejudecăţi. 
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Valori 
 

Viziunea, misiunea și formarea culturii companiei dumneavoastră sunt susţinute de valori. Valorile sunt 

principiile și credinţele dumneavoastră fundamentale. Iată un exemplu: 

 

 

Am reușit: suntem experţi de încredere, informaţi și inspiraţi de persoanele 
afectate de demenţă;  

Suntem uniţi: împreună realizăm mai mult; 
Ne vom atinge scopul: solicităm și oferim schimbări de durată. 

 

Iată un exemplu de retailer bine cunoscut. Dacă aţi vizitat vreodată un magazin IKEA, puteţi să vă referiţi la 

viziunea, misiunea și valorile lor? 

Partea de viziune a Planului pentru o singură pagină din cadrul proiectului Succesul afacerii 

dumneavoastră este importantă, deoarece vă descrie afacerea așa cum o vedeţi. Adesea, o afirmaţie de 

viziune potrivită va fi distractivă, va stimula gândirea, va crea o imagine și emoţii. Atunci când creaţi declaraţia 

de viziune GÂNDIŢI MĂREŢ, fiţi „foarte optimist”. 

 

Partea de misiune din planul dvs. pentru o singură pagină descrie scopul pentru care există produsele sau 

serviciile dvs. sau afacerea dvs. În mod tipic, răspunde la întrebarea: „De ce clienţii noștri cumpără 

produsele și serviciile noastre?” 

 

Pentru a vă ajuta să vă proiectaţi viziunea, misiunea și valorile companiei utilizaţi Fișele de lucru nr. 1-6. 

Sfat de vârf: Lucrați rapid pe fiecare fișă de lucru, fiți creativ și, dacă este posibil, împărtășiți ideile 

dvs. altor persoane, în special persoanelor din cadrul companiei dumneavoastră – mai bine, de ce să 

nu îi implicați în acest proces?  
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Fișa de lucru nr. 1: Dezvoltarea viziunii dumneavoastră 

 

Notaţi rapid cuvinte cheie sau fraze scurte ca răspuns la aceste întrebări. Fiţi spontan și creativ mai degrabă 
decât încet și grijuliu! 

CE?  

 Produse și servicii? 

 Imaginea și specialităţile companiei? 

 Rolul proprietarului? (hands-on sau 

management). 

  

UNDE? 

 Local, regional, naţional, global? 

 Clienţi (tipuri și locaţii)? 

 Funcţiile afacerii? (vânzări, marketing, operaţiuni). 

 

CINE? 

 Clienţi (cine sunt ei?) 

 Parteneriate și alianţe? 

 Consultanţi de specialitate (antrenori de afaceri, 

designeri de site-uri web, contabili)? 

 

CÂND? 

 Interval de timp pentru implementarea planurilor 

dumneavoastră? 

 Când vor fi sistemele selectate și gata? 

 Care sunt datele cheie? 

 

DE CE? 

 Motivul planului? 

 De ce vor cumpăra clienţii de la dvs.? 

 De ce ar trebui/altcineva să investească în 

afacere? 
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CUM? 

 Cum vă veţi finanţa planurile? 

 Cum aţi descrie cultura companiei dvs.? 

 Cum veţi angaja oamenii?  

 

Fișa de lucru nr. 2: Ce doriți și ce nu doriți 

Această activitate poate fi completată cu cineva care acţionează în calitate de intervievator. Vă va ajuta să vă 

imaginaţi tipul de companie pe care o doriţi, ce doriţi și nu ce doriţi pentru companie. S-ar putea să găsiţi 

răspunsul la întrebările de pe partea dreaptă și apoi să răspundeţi la întrebările de pe partea stângă. 

Descrieţi trei caracteristici ale produsului 
și/sau serviciului dvs. 

Care este 
produsul sau 

serviciul 
dumneavoastră? 

 

Descrieţi trei lucruri pe care produsul 
și/sau serviciul dvs. NU LE VOR FACE. 

 

 

 

 

 

 

 

Descrieţi CELE MAI BUNE trei caracteristici 
ale clienţilor dvs. actuali sau potenţiali. 

Cine sunt clienţii 
dumneavoastră? 

 

Descrieţi trei caracteristici ale clienţilor pe 
care NU i-aţi servi. 

 

 

 

 

 

 

 

Descrieţi trei caracteristici ale afacerilor de 
succes pe care le admiraţi și pe care doriţi 
să le imitaţi. 

Care este mediul 
dumneavoastră 

de  afaceri? 

 

Descrieţi trei caracteristici ale afacerilor pe 
care NU AŢI DORI să le imitaţi. 
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Fișa de lucru nr. 3: Scrierea declarației viziunii dvs. 

Această activitate este concepută pentru a vă ajuta să vă scrieţi declaraţia de viziune. Continuaţi să o revizuiţi 

până când sunteţi sigur că vă surprinde viziunea. 

Primul pas: Pentru a începe, pur și simplu completaţi secţiunile goale pentru o declaraţie de viziune 
generală (prima schiţă)  

În următorii …………… ani, <introduceţi numele companiei> ………………………………………. va deveni un succes 

<introduceţi local/regional/naţional/global> ………………… < introduceţi tipul sau descrierea afacerii 

dumneavoastră> ………………………… prin furnizarea <introduceţi produsele și/sau serviciile dumneavoastră> 

………………………………………………………….. pentru <introduceţi descrierea clienţilor dumneavoastră> 

………………………………………………………………..     

 

Pasul 2: Rescrieţi declaraţia viziunii dumneavoastră utilizând propriile dumneavoastră cuvinte pentru 
a simţi ca este viziunea dumneavoastră.   

În următorii …………… ani, <introduceţi numele companiei> ………………………………………. va deveni un succes 

<introduceţi local/regional/naţional/global> ………………… < introduceţi tipul sau descrierea afacerii 

dumneavoastră> ………………………… prin furnizarea <introduceţi produsele și/sau serviciile dumneavoastră> 

………………………………………………………….. pentru <introduceţi descrierea clienţilor dumneavoastră> 
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………………………………………………………………..     

 

Pasul 3: În cele din urmă, scrieţi o declaraţie de viziune distractivă, pasionată, extrem de optimistă, 
care vă inspiră.  

 

Fișa de lucru nr. 4: Dezvoltarea misiunii dumneavoastră 

Notaţi rapid cuvinte cheie sau fraze scurte ca răspuns la aceste întrebări. Fiţi spontan și creativ mai degrabă 

decât încet și grijuliu! Gândiţi-vă ce va face succesul afacerii dvs. 

1. Care este produsul și/sau serviciul 
dumneavoastră? 

 

  

2. Ce vă diferenţiază de competitorii 
dumneavoastră? 
 
 

 

3. Descrieţi clienţii dumneavoastră ideali 

menţionând cât de multe detalii puteţi. 
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4. De ce cumpără clienţii dumneavoastră de la 

dumneavoastră serviciile și/sau produsele?  

 

 

5. Ce valoare oferă produsul dumneavoastră 

clienţilor? 

 

 

6. Ce beneficii unice oferă produsul și/sau serviciul 

dumneavoastră clienţilor? 

 

 

7. Ce valori și credinţe aveţi care vor modela și 

conduce afacerea dumneavoastră? 

 

 

8. Cum puteţi dezvolta și împărtăși aceste valori  cu 

clienţii dumneavoastră? 

 

 

Fișa de lucru nr. 5: Idei pentru misiunea dumneavoastră 

Această activitate este concepută pentru a fi terminată în timp ce lucraţi cu cineva care acţionează în calitate 

de intervievator. Acesta vă va ajuta să vă dezvoltaţi ideile creative despre afacerea dvs. pentru a fi incluse în 

misiunea dvs. 

Spuneţi-mi de ce vor cumpăra clienţii 
produsele și/sau serviciile dumneavoastră. 

  

 

Rescrieţi răspunsul dat intervievatorului. 
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Care sunt angajamentele dumneavoastră 
faţă de clienţi? 

 

 

Rescrieţi răspunsul dat intervievatorului. 

 

 

 

 

 

Care este „promisiunea” dumneavoastră 
faţa de clienţi? 

 

Rescrieţi răspunsul dat intervievatorului. 

 

 

 

 

 

De ce sunteţi pasionat de afacerea 
dumneavoastră? 

 Rescrieţi răspunsul dat intervievatorului. 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa de lucru nr. 6: Scrierea misiunii dumneavoastră 

Această activitate este concepută pentru a vă ajuta să vă scrieţi declaraţia de misiune. Continuaţi să o revizuiţi 

până când sunteţi siguri că reflectă modul în care vă simţiţi și se potrivește viziunii dumneavoastră. 

Pasul întâi: prima schiţă  
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Pasul 2: a doua schiţă  

 

 

Pasul 3: Versiunea finală 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea strategiei dumneavoastră  

Strategiile stabilesc direcţia unei companii și oferă un cadru pentru evaluarea deciziilor de afaceri importante. 

Un set de strategii bine definit îi ajută pe agenţii economici să rămână axaţi pe afacere și pe parcurs. 
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Declaraţia privind strategia potrivită vă va defini afacerea, vă va ajuta să vă concentraţi și va dura mai mulţi 

ani. Declaraţiile de strategie oferă răspunsul la această întrebare fundamentală: Ce îmi va face afacerea de 

succes și durabilă în timp? 

 

Declaraţiile strategice eficiente abordează atât factorii interni, cât și cei externi care afectează o afacere. 

Factorii interni tipici se referă la punctele forte și la punctele slabe ale unei companii, în timp ce declaraţiile de 

strategie externe (nu) iau în considerare oportunităţile și ameninţările din afara afacerii. 

Iată un exemplu al unui set al Asociaţiei Alzheimer, care are trei strategii de bază menite să-i ajute să-și atingă 
viziunea, misiunea și valorile care îi permit să schimbe pe deplin peisajul demenţei. 

 

Noua afacere privind sprijinul 

Vom oferi informaţii și sprijin tuturor celor care au nevoie de consiliere, în modul în care au nevoie – 
combinând  sprijinul local faţă în faţă cu cel pe telefon și sfatul online pentru a ajuta oamenii să navigheze în 
labirintul serviciilor de sănătate și asistenţă socială. Acest serviciu va fi disponibil pentru fiecare persoană în 
momentul diagnosticării, astfel încât nimeni să nu se confrunte cu demenţa în monoterapie. Ambiţia noastră 
este de a ajunge până în 2022 la toată lumea din momentul diagnosticării pentru a oferi ajutor și pentru a 
oferi un serviciu de asistenţă și consiliere universală accesibilă.  

Noua afacere privind societatea 

Vom schimba percepţia privind demenţa. Vom aduce drepturile persoanelor suferinde de demenţă la 
suprafaţă și vom asigura că persoanele cu demenţă să fie tratate ca membri egali ai societăţii. Vom asigura 
schimbarea la nivel naţional și în comunităţi, atingând toate persoanele care doresc să realizeze schimbarea 
și să se alăture la sprijinirea mișcării privind demenţa. În 2022 mai mulţi oameni care trăiesc cu demenţă vor 
spune că trăiesc în comunităţi care le susţin. Vom spori gradul de conștientizare și de înţelegere a demenţei 
publice, înlăturând stigmatul asociat condiţiei de astăzi. 

Noua afacere privind cercetarea 

Vom conduce agenda de cercetare în domeniul demenţei – reunind împreună comunitatea de cercetare și 
punând la îndemână cunoștinţele și experienţele oamenilor afectaţi de demenţă. Acest lucru include 
investirea a 50 de milioane de lire dedicat primului Departament de Cercetare a Demenţei din Regatul Unit și 
încă 100 de milioane de lire sterline în activitatea de cercetare de pe întreg spectrul, inclusiv în domeniul 
biomedicinii, al prevenirii, al tehnologiilor de asistenţă și al cercetării în domeniul îngrijirii. Ambiţia noastră 
este să facem până în 2022 cea mai mare investiţie din toate timpurile în prevenirea, îngrijirea și tratarea 
demenţei. Acest lucru va transforma peisajul cercetării în domeniul demenţei, și aici și în străinătate.  

 

Un mod de a vă dezvolta strategia generală de afaceri este de a decide care dintre următoarele patru strategii 
generice le veţi adopta pentru a oferi afacerii dvs. un avantaj competitiv: 

 Strategia de conducere a costurilor; 
 Strategia de diferenţiere; 
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 Focalizarea costului; 
 Focalizare de diferenţiere; 

 

Sursă: : Porter M. (1985): Avantaj competitiv: Crearea și menţinerea performanţelor superioare. 

Porter a numit strategiile generice „Strategia de conducere a costurilor” (fără exagerări), „Diferenţiere” 
(crearea de produse și servicii dezirabile unice) și „Focalizare” (oferirea unui serviciu specializat pe o piaţă de 
nișă). Porter a subdivizat strategia de Focalizare în două părţi: „Focalizarea costului” și „Focalizare de 
diferenţiere”. 

 Strategia de conducere a costurilor:  

Strategia de conducere a costurilor este exact aceasta – implică prezenţa unui lider în ceea ce privește 

costurile din industria sau piaţa dumneavoastră. Să fiţi printre producătorii cu cele mai mici costuri, pur și 

simplu nu este suficient de bine, deoarece vă lăsaţi larg deschiși atacului altor producători cu costuri reduse 

care vă pot scădea preţurile și, prin urmare, vă blochează încercările de creștere a cotei de piaţă. 

Cel mai mare risc în urmărirea unei strategii de conducere a costurilor este că aceste surse de reducere a 

costurilor nu vă sunt unice și că alţi concurenţi vă copiază strategiile de reducere a costurilor. Acesta este 

motivul pentru care este important să găsiţi continuu modalităţi de reducere a fiecărui cost. 

 Strategia de diferenţiere:   

Diferenţierea presupune ca produsele sau serviciile dumneavoastră să fie diferite și mai atractive decât cele 

ale concurenţilor. Modul în care faceţi acest lucru depinde de natura exactă a industriei dvs. și a produselor și 

serviciilor în sine, dar va implica de obicei caracteristici, funcţionalitate, durabilitate, asistenţă și, de 

asemenea, imaginea mărcii pe care clienţii dvs. o apreciază. 

 Focalizarea costului:  

Companiile care utilizează Strategii de focalizare se concentrează pe anumite pieţe de nișă și, înţelegând 

dinamica pieţei respective și nevoile unice ale clienţilor din cadrul acesteia, dezvoltă produse unice la costuri 

mici sau bine specificate pentru piaţă. Deoarece servesc clienţii pe piaţa lor bine și în mod unic, ei tind să 

creeze o loialitate puternică a mărcii în rândul clienţilor lor. Acest lucru face ca segmentul lor de piaţă să fie 

mai puţin atractiv pentru concurenţi. 

La fel ca în cazul strategiilor de piaţă largi, după ce aţi selectat o Strategie de focalizare ca abordare 

principală este esenţial să decideţi dacă veţi urmări Strategia de conducere a costurilor sau Strategia de 

diferenţiere. Indiferent dacă utilizaţi o Strategie de focalizare a costurilor sau de focalizare a 

diferenţierii, cheia pentru a obţine succesul unei strategii generice de focalizare este să vă asiguraţi că 

adăugaţi ceva suplimentar ca urmare a servirii doar acelei nișe de piaţă. Pur și simplu nu este suficient să vă 

concentraţi pe un singur segment de piaţă, deoarece organizaţia dvs. este prea mică pentru a servi o piaţă 

mai largă (dacă faceţi acest lucru, riscaţi să concuraţi cu ofertele companiilor de piaţă largă cu resurse mai 

bune). 

Porter avertizează în mod specific persoanele care încercă să „acopere pariurile” urmând mai multe strategii. 

Indiferent de strategia generică pe care o alegeţi, toate deciziile, sistemele și acţiunile ulterioare trebuie să fie 
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în concordanţă cu strategia respectivă. Prin urmare, dacă alegeţi să concuraţi folosind Strategia de 

conducere a costurilor, acest lucru trebuie reflectat în modul în care vă comercializaţi afacerea, în alegerea 

consumabilelor și a materialelor, a sistemelor pe care le implementaţi și așa mai departe. 

Folosiți fișele de lucru nr. 7-14 pentru a vă ajuta la definirea strategiei companiei dvs. 

Fișa de lucru nr. 7: Componentele cheie ale afacerii dumneavoastră 

O modalitate de a vă dezvolta strategia este de a decide care dintre următoarele patru strategii generice le 
veţi adopta pentru a oferi afacerii dvs. un avantaj competitiv: 

 Strategia de conducere a costurilor; 
 Strategia de diferenţiere; 
 Focalizarea costului; 
 Focalizare de diferenţiere; 

Sursă: : Porter M. (1985): Avantaj competitiv: Crearea și menţinerea performanţelor superioare. 

Indiferent de strategia pe care o alegeţi va avea impact asupra modului în care vă structuraţi și vă gestionaţi 

afacerea. Examinaţi subiectele de mai jos și identificaţi subiectele despre care credeţi că sunt ESENŢIALE 

pentru creșterea și dezvoltarea companiei dumneavoastră – puteţi adăuga subiecte suplimentare pe listă 

dacă simţiţi că lipsește ceva. 

☐ Prezenţa pe piaţă ☐ Produs unic ☐ Imaginea companiei ☐ Locaţie sau geografie 

☐ Resurse umane ☐ Expertiza tehnică ☐ Principalii clienţi ☐ Contabilitate 

☐ Distribuire ☐ reputaţie ☐ Capital ☐ Comerţ electronic 
(online) 

☐ Logistică ☐ Costul produsului ☐ Marcă 
comercială/brevete 

☐ 
Fluxul de numerar 

 

☐ Caracteristicile 
produsului 

☐ Calitate ☐ Stabilirea preţurilor  ☐ Comoditatea 
produselor 

☐ Caracteristicile 
serviciului 

☐ Abilităţii/Expertiză ☐ Website ☐ Vânzări  

☐ Tehnologie ☐ Serviciu clienţi ☐ Reţea socială ☐ Marja de produs 

☐  ☐  ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  ☐  
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☐  ☐  ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  ☐  

Subiectele pe care le-aţi identificat ca fiind ESENŢIALE trebuie să fie prezente în declaraţia și obiectivele dvs.
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Fișa de lucru nr. 10: Puncte forte, Puncte slabe, Oportunități și 
Amenințări 

O analiză SWOT analizează problemele și subiectele potenţiale de pe plan intern (adică punctele forte și 
punctele slabe) și extern (adică ameninţările și oportunităţile). 

PUNCTE FORTE: Ce funcţionează bine în 
compania dumneavoastră? 

  

 

Cum puteţi îmbunătăţi în continuare ceea 
ce funcţionează bine? 

 

 

 

 

 

PUNCTE SLABE: Ce NU funcţionează prea 
bine în compania dumneavoastră? 

 

Cum puteţi rezolva aceste probleme? 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI: Ce oportunităţi există 
pentru compania dumneavoastră? 

 

Cum puteţi valorifica fiecare dintre 
oportunităţi?  

 

 

 

 

 

AMENINŢĂRI: Cu ce ameninţări se 
confruntă compania dumneavoastră? 

 Cum puteţi atenua sau minimiza impactul 
fiecărei ameninţări potenţiale asupra 
afacerii dumneavoastră? 
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Fișa de lucru nr. 11: Cum să ajungeți la clienții dvs. 

Această activitate vă va ajuta să vă concentraţi asupra grupului dumneavoastră principal de clienţi-ţintă și să 
identificaţi cum este cel mai bine să comercializaţi și să vindeţi produse și/sau servicii acestora. 

 

Listaţi și descrieţi până la trei 
categorii ale clienţilor dvs. CEI MAI 

BUNI sau IDEALI 

Unde și cum vor cumpăra în viitor 
clienţii dvs. produsele sau serviciile 

dvs.? 

 

Cum intenţionaţi să PROMOVAŢI 
ȘI SĂ VINDEŢI produsele sau 
serviciile dvs. pentru fiecare 

categorie de clienţi? 

Categoria nr. 1:  

 

 

 

 

 

  

Categoria nr. 2:  

 

 

 

 

 

  

Categoria nr. 3:  
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Fișa de lucru nr. 12: Examinarea problemelor critice 

Identificaţi și exploraţi trei probleme CRITICE despre care credeţi că limitează creșterea, rentabilitatea sau 

eficienţa companiei dumneavoastră. Scopul acestei activităţi este să faceţi diferenţa dintre simptome și cauza 

principală ajutându-vă să faceţi modificări și îmbunătăţiri. 

Listaţi trei probleme sau 
simptome. 

Care este cauza de bază 
a problemei? 

Ce este necesar pentru 
transformarea acesteia și 

CUM? 

Cum vor fi măsurate 
rezultatele 

îmbunătăţirilor? 

Problema nr. 1:  

 

 

 

 

 

   

Problema nr. 2:  
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Problema nr. 3:  

 

 

 

 

 

   

 

 

Fișa de lucru nr. 13: De aici până acolo 

Folosiţi această activitate pentru a reflecta asupra factorilor care au influenţat compania dumneavoastră să 
aibă succes și identificaţi factorii care au avut impact asupra creșterii și succesului dvs. în trecut. Acum 
schimbaţi-vă perspectiva pentru a vă imagina viitorul!  

 

Afacere actuală – ACUM   Afacerea dumneavoastră în viitor 

Listaţi toţi „Factorii de succes”: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Listaţi toţi „Factorii de succes”: 
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Listaţi toţi „Factorii de limitare”: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Listaţi toţi „Factorii de limitare”: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Fișa de lucru nr. 14: Declarații de strategie 

Această activitate este concepută pentru a vă ajuta să scrieţi un set de enunţuri strategice concise. Continuaţi 

să le revizuiţi până când sunteţi sigur că reflectă atât modul în care vă simţiţi cât și viziunea dumneavoastră. 

Declaraţie de strategie nr. 1:  

 

 

Declaraţie de strategie nr. 2:  

 

 

Declaraţie de strategie nr. 3:  
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Declaraţie de strategie nr. 4:  

 

 

Declaraţie de strategie nr. 5:  

 

 

Declaraţie de strategie nr. 6:  

 

 

Dezvoltarea obiectivelor dumneavoastră 

Obiectivele vă ajută să clarificaţi 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, și conectat și 

corelat cu declaraţiile de viziune, misiune și strategie ale companiei dumneavoastră.  Obiectivele permit 

angajaţilor și altora să înţeleagă ce încearcă să realizeze afacerea în termeni concreţi, practici, măsurabili. 

 

Deși cele mai importante obiective de afaceri se referă la marketing și finanţe, este important să existe 

obiective care acoperă întreaga gamă de activităţi ale companiei, în special cele CRITICE pentru succesul 

afacerii dumneavoastră. Nu există un număr stabilit de obiective pe care o afacere trebuie să le aibă, dar mai 

mult de 8-10 obiective sunt dificil de gestionat. Succesul afacerii dumneavoastră recomandă să aveţi cel 
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puţin 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 operaţiunile sau alte aspecte ale afacerii. 

 

Pentru a fi eficiente, obiectivele trebuie să fie cât mai specifice și măsurabile. Obiectivele sunt principalul 
instrument al companiei dumneavoastră pentru asigurarea responsabilităţii și menţinerea oamenilor 
concentraţi și pe calea succesului. 
 

Iată câteva exemple de obiective potenţiale: 

 

Financiar Creșterea vânzărilor de la 50K € din 2019 la 125K € până în 2022; 

Creșterea marjei produsului cu 25% în 12 luni; 

Reducerea cheltuielilor aeriene cu 25% în doi ani; 

Marketing și Vânzări Lansarea a două produse noi în trimestrul 2 din 2020; 

Asigurarea a trei conturi de clienţi principali în valoare de peste 20K € pe an 

până în 2022; 

Creșterea vânzărilor produsului X la 50K € pe trimestru până în 2023; 

Operaţiuni Reducerea inventarului de stocuri cu 25% până în 2020; 

Creșterea producţiei de la 10.000 la 15.000 de unităţi pe lună până în iunie 

2021; 

Înlocuirea sistemul manual de control al stocului cu un sistem computerizat 

până în 2022; 

Resurse umane Reducerea cifrei de afaceri cu 10% pe an până în 2023; 

Introducerea unui sistem de management bazat pe performanţă în 2021; 

Implementarea unui nou sistem de management al resurselor umane până în 

2022. 

 

Este ESENŢIAL ca obiectivele companiei dvs. să se alinieze și să sprijine declaraţia de viziune și misiune a 

companiei dumneavoastră – dacă nu se întâmplă astfel, atunci acestea vor crea confuzie, lipsa de 

concentrare și vor submina succesul afacerii dvs. 

 

Folosiţi fișele de lucru nr. 15-17 pentru a defini obiectivele companiei dvs.  
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Fișă de lucru nr. 13: Identificarea obiectivelor dumneavoastră 

Pe baza domeniilor pe care le-aţi identificat ca fiind CRITICE pentru afacerea dumneavoastră, strategia 

companiei, viziunea și misiunea generală, folosiţi următoarea listă de verificare pentru a decide 6-10 subiecte 

pentru care credeţi că trebuie să stabiliţi anumite obiective. 

Financiar Marketing și Vânzări Operaţiuni Resurse umane 

☐ Veniturile din 
vânzări 

☐ Cotă de piaţă ☐ Lanţ de 
aprovizionare 

☐ Costuri de salarizare 

☐ Profit operaţional ☐ Conturi cheie ☐ Logistică/distribuire ☐ Comisia de personal 

☐ Marja brută ☐ Reţea socială ☐ Niveluri de inventar ☐ Recenzii despre forţă 
de muncă 

☐ Fluxul de numerar ☐ Reclamă ☐ Sistem IT  ☐ Instruire 

☐ Credit ☐ Website ☐ Asigurarea calităţii ☐ Recrutare 

☐ investiţie ☐ Promoţii ☐ Randamente ☐ Sănătate și Siguranţă 

 

☐ Cheltuieli 
generale 

☐ Numărul de clienţi ☐ Deşeuri ☐ Bunastarea 
personalului 

☐ Comerţ electronic 
(online) 

☐ Reţea de marketing ☐ Parteneriat ☐ Restructurarea 

☐  ☐  ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  ☐  

 

Cercetare și 
Dezvoltare 

Mediu și comunitate Altceva Altceva 

☐ Produse noi ☐ Campanii ecologice ☐  ☐  

☐ Îmbunătăţiri ☐ Grupuri de acţiune ☐  ☐  
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☐ Investiţii ☐ Emisii ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  ☐  

Fișa de lucru nr. 16: Dezvoltarea obiectivelor dumneavoastră 

Această activitate este concepută pentru a vă ajuta să vă dezvoltaţi ideile pentru obiectivele pe care le-aţi 

identificat în fișa de lucru nr. 15. 

Descrieţi activitatea 
necesară 

 

 Ce se va întâmpla și când?  Care este impactul financiar? 

Subiectul obiectivului: 

 

 

    

 

Descrieţi activitatea 
necesară 

 

 Ce se va întâmpla și când?  Care este impactul financiar? 

Subiectul obiectivului: 

 

 

    

 

Descrieţi activitatea 
necesară 

 

 Ce se va întâmpla și când?  Care este impactul financiar? 

Subiectul obiectivului: 

 

 

    

 



  

27 

    

Descrieţi activitatea 
necesară 

 

 Ce se va întâmpla și când?  Care este impactul financiar? 

Subiectul obiectivului: 
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Descrieţi activitatea 
necesară 

 

 Ce se va întâmpla și când?  Care este impactul financiar? 

Subiectul obiectivului: 

 

 

    

 

Descrieţi activitatea 
necesară 

 

 Ce se va întâmpla și când?  Care este impactul financiar? 

Subiectul obiectivului: 

 

 

    

 

Descrieţi activitatea 
necesară 

 

 Ce se va întâmpla și când?  Care este impactul financiar? 

Subiectul obiectivului: 

 

 

    

 

Descrieţi activitatea 
necesară 

 

 Ce se va întâmpla și când?  Care este impactul financiar? 

Subiectul obiectivului: 

 

 

    

 

Descrieţi activitatea 
necesară 

 

 Ce se va întâmpla și când?  Care este impactul financiar? 
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Subiectul obiectivului: 

 

 

    

Fișa de lucru nr. 17: Elaborarea obiectivelor dumneavoastră 

Această activitate este concepută pentru a vă ajuta să scrieţi un set de obiective concise. Continuaţi să le 

revizuiţi până când sunteţi sigur că reflectă atât modul în care vă simţiţi cât și viziunea dumneavoastră. 

Obiectivul nr.  1:  

 

 

 

Obiectivul nr.  2:  

 

 

 

Obiectivul nr.  3:  

 

 

 

Obiectivul nr.  4:  

 

 

 

Obiectivul nr.  5:  
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Obiectivul nr.  6:  

 

 

 

Obiectivul nr.  7:  

 

 

 

Obiectivul nr.  8:  

 

 

 

Obiectivul nr.  9:  

 

 

 

Obiectivul nr.  10:  
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Dezvoltarea planurilor și proiectelor 

Planurile și planurile de proiect sunt acţiunile și sarcinile specifice pe care trebuie să le implementaţi pentru a 

atinge obiectivele companiei. În mod ideal, fiecare plan ar trebui să facă legătura directă cu unul dintre 

obiectivele companiei și să contribuie pozitiv la creșterea, succesul și dezvoltarea companiei. În cadrul 

cursului Succesului afacerii dumneavoastră, proiectele oferă „cărămizi” pentru a vă ajuta la construirea și 

realizarea obiectivelor, viziunii și misiunii companiei. 

 

Deși planul este important, de multe ori procesul de planificare este și mai important. Lucrând la procesul de 

planificare, multe dificultăţi și probleme devin mai clare, făcând o simplă definire a acţiunilor necesare pentru 

punerea în aplicare a unui plan. 

Când pregătiţi vreun plan, există câţiva pași simpli, dar importanţi pe care trebuie să îi parcurgeţi. În timpul 

procesului de pregătire, este recomandabil să estimaţi costurile și timpul asociate de fiecare acţiune – acest 

lucru contribuie la asigurarea faptului că planul este practic, inspirat și livrabil în limitele de timp. Cel mai bun 

sfat pentru dezvoltarea planurilor este: 

 

„Faceţi-vă planurile cu atenţie. Executaţi-le la timp și în conformitate cu 

bugetul alocat. Monitorizaţi progresul și măsuraţi rezultatele.” 

 
Folosiţi fișele de lucru nr. 18-19 pentru a dezvolta planurile și proiectele companiei dumenaoastră.  

Fișa de lucru nr. 18: Dezvoltarea planurilor și a proiectelor 

Proiectele sunt elementele de bază ale planului dumneavoastră. Acestea pot fi utilizate pentru a transforma 

obiectivele companiei dumneavoastră în acţiuni practice, concrete, care oferă rezultatele de care aveţi nevoie 

pentru a vă atinge viziunea și misiunea. Utilizaţi această fișă de lucru pentru a planifica fiecare dintre 

proiectele dumneavoastră. 

 

 Obiectiv:  Cum vor fi măsurate rezultatele 
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Denumirea proiectului: îmbunătăţirii? 

Ce impact va avea 

parcurgerea  

acestui proiect? 

 

 

   

Cum va fi 

monitorizat 

progresul? 

 

 

   

Cum vor fi 

măsurate 

rezultatele? 

 

   

Care sunt 

următorii 3-6 pași? 

 

 

 

   

 

 

 Obiectiv: 

Denumirea proiectului: 

 Cum vor fi măsurate rezultatele 
îmbunătăţirii? 
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Ce impact va avea 

parcurgerea  

acestui proiect? 

 

 

   

Cum va fi 

monitorizat 

progresul? 

 

 

   

Cum vor fi 

măsurate 

rezultatele? 

 

   

Care sunt 

următorii 3-6 pași? 
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 Obiectiv: 

Denumirea proiectului: 

 Cum vor fi măsurate rezultatele 
îmbunătăţirii? 

Ce impact va avea 

parcurgerea  

acestui proiect? 

 

 

   

Cum va fi 

monitorizat 

progresul? 

 

 

   

Cum vor fi 

măsurate 

rezultatele? 

 

   

Care sunt 

următorii 3-6 pași? 
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Fișa de lucru nr. 19: Adunarea celor învățate 

Înainte de a introduce planurile dumneavoastră în Succesul afacerii dumneavoastră, rezumaţi-vă 

obiectivele și planurile pe această fișă de lucru. 

Obiective 

 

Denumirea Proiectului 

  

Persoana responsabilă 

 

Data finalizării 
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Succesul afacerii dumneavoastră – Plan pentru o 
singură pagină 

Introduceţi și explicaţi când va fi gata platforma YBS: 

Viziune    
Misiune   
Valori   
Strategie   
Obiective   
Planuri    
   
   

 


