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Dezvoltarea componentelor planului de afaceri. Vademecum pentru activitatea de formare

Secțiunea din Anexa 1. Plan de afaceri1:
2. DATE DE IDENTIFICARE
2.1.

Titlul proiectului

Surse de informare:
1)

Ghid de bune practici în managementul de proiecte. (2015). București: Ministerul

Dezvoltării

Regionale

și

al

Adminsitrației

Publice.

Disponibil

on-line

la

adresa:

www.mdrap.ro/userfiles/ghid_MP.pdf
p.4: Recomandari privind formularea titlului unui proiect.
Extras:
“Titlul trebuie sa descrie bine proiectul, sa redea o imagine corectasi sa ajute la obtinerea
sprijinului maxim pentru ideea de proiect. Un titlu bine ales va ajuta sa captati atentia si
sa„aprindeti" imaginatia. Tineti minte: un titlu comun sugereaza un proiect comun. Un titlu lung
sugereaza birocratie.
Puteti decide sa aveti un titlu principal si un subtitlu care sa ofere mai multe explicatii, dar folositi
subtitlurile „cu masura". Atat titlul cat si subtitlul trebuie sa atraga grupuri de cititori variate cu
nivele profesionale si grade de cunoastere diferite”
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Disponibil la: http://www.profitantreprenor.ro/selec-ie-planuri.html
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2)

Realizarea

unui

proiect

propus

spre

finantare

nerambursabila

,

http://www.civic.md/util/1363-realizarea-unui-proiect-propus-spre-finantare-nerambursabila.html
Sectiunea II.13. Cum stabilim titlul unui proiect?
Extras:
“Titlul proiectului este citit primul (cateodata este tot ceea ce se citeste!) in cadrul unui proiect.
Va trebui deci sa gasiti ceva care sa-l faca pe finantator sa mearga mai departe.
Sa includeti in titlu ceva care sa-i trezeasca curiozitatea.
De obicei, titlul trebuie:


sa fie descriptiv;



sa scoata in evidenta rezultatele proiectului si nu metodele folosite;



sa descrie avantajele pe care le vor castiga beneficiarii sau societatea de pe urma

proiectului;


sa fie clar, concis, si usor de tinut minte”.



