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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți ” 
Obiectivul tematic 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor de profil non-agricol din zona urbană” 
Titlul proiectului:  “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, 
Contract nr. POCU82/3/7/104254 

�

 
 

20 întrebări pentru amplasarea afacerii tale 

 

Disponibil la: 

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/50/3080/ghidul-tanarului-intreprinzator.pdf , p.11 

 

Condiții de aplicare: 

- Nu necesită condiții speciale de aplicare. 

 

Descriere: 

Parte a Ghidului tânărului întreprinzător, realizat de Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi 

Mijlocii şi Cooperaţie în cadrul Programului finanţat de Guvernul Federal al Austriei, setul de 20 

întrebări este util pentru alegerea amplasamentului viitoarei afaceri, prin bifarea unui răspuns 

(dintre: Nu este important; Importanţă redusă; Importanţă medie; Importanţă mare; Importanţă 

deosebit de mare) la o serie de criterii de analiză şi alegere a amplasamentului: 

 

“1. Posibilităţi de angajare de personal cu calificare corespunzătoare       

2. Accesul la materii prime       

3. Distanţa faţă de pieţele de desfacere       

4. Puterea de cumpărare în zonă       

5. Servicii tehnice accesibile       

6. Starea căilor rutiere (acces la autostradă)       

7. Comunicaţii (poştă, telefon, servicii de curierat, internet, etc.)       

8. Alte servicii pentru întreprinderi (bănci, alte instituţii financiare)       

9. Aglomerarea de firme similare       

10. Posibilităţi de reclamă din partea instituţiilor publice       

11. Factori de mediu (climă, topografie etc.)       

12. Condiţii speciale pentru clădiri (ex. seismicitate, regim de înălţime)       



�
�
�
�
���������������������������
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți ” 
Obiectivul tematic 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor de profil non-agricol din zona urbană” 
Titlul proiectului:  “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, 
Contract nr. POCU82/3/7/104254 

�

13. Compatibilitatea cu planul de urbanism la zonei       

14. Implicaţii juridice (regim de proprietate, norme şi taxe pentru obţinerea autorizaţiilor de 

construcţie/amenajare)       

15. Acces la alimentarea cu energie electrică       

16. Posibilităţi de alimentare cu apă       

17. Acces la reţeaua de canalizare, epurarea apelor uzate       

18. Transport public (autobuz, cale ferată)       

19. Aspecte de „imagine" a zonei       

20. Posibilităţi de dezvoltare în viitor” 


