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Dezvoltarea componentelor planului de afaceri. Vademecum pentru activitatea de formare

Secțiunea din Anexa 1. Plan de afaceri1:
1.

REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI (PA)

Surse de informare:
1) Ghid antreprenoriat. (2011). Chișinău: Universitatea Tehnică a Moldovei. Centrul de consultanță
în afaceri și management. Disponibil on-line la adresa: http://caam.utm.md/Ghid_Antreprenoriat
p. 185: Recomandări privind redactarea “Sumarului executiv” (=Rezumatul PA). Extras: “Deşi
sumarul executiv intră în prima secţiune a unui plan de afaceri, este recomandat ca acesta să fie
scris la sfârşit. Această secţiune are o importanţă deosebită, însumând şi evidenţiind punctele-cheie
ale planului de afaceri. Se recomandă ca generalizarea să fie realizată cât mai simplu şi concis
posibil,”

2) Manolache, Loredana Iuliana. (2015). Manual antreprenoriat. Proiectul POS DRU“Sistem
integrat de creștere a ocupabilității. Bacău: Municipiul Bacău și AJOFM Satu-Mare. Disponibil online la adresa: http://files.vladac-uvab.webnode.ro/200000363-52160530fe/manual-antreprenoriatiulie%202015.pdf
pp. 7-8: Recomandări privind redactarea “Sumarului executiv” (=Rezumatul PA). Extras: “Aceasta
este cea mai importantă parte a planului tău de afaceri. Adesea este singura parte citită cu
adevărat de stakeholderi. De aceea, nu ar trebui sa depaseasca 2 pagini A4”
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Disponibil la: http://www.profitantreprenor.ro/selec-ie-planuri.html
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3) Manual competențe antreprenoriale. (2015). Program de formare autorizat ANC. Cluj-Napoca:
Camera de Comerț și Industrie Cluj-Napoca. Disponibil on-line la adresa: https://ccicj.ro/wpcontent/uploads/2018/02/Manual-competente-antreprenoriale-CCI-3.7.pdf
p. 48: Structura și recomandări privind “Sumarul executiv” (=Rezumatul PA).
Extras: “Elementele esentiale ale planului de afaceri:






-

Scurta descriere a afacerii;

-

Succinta descriere a produsului/serviciului si a caracteristicilor sale unice;

-

Succinta descriere a segmentului Dvs. de piata;

-

Scurta prezentare a echipei de conducere;

-

Sumarul previziunilor financiare;

-

Obiectivele generale si specifice ale afacerii Dvs”





