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Dezvoltarea componentelor planului de afaceri.  Vademecum pentru activitatea de formare 
 

 
 
Secțiunea din Anexa 1. Plan de afaceri1:  
 
 

3. DESCRIEREA AFACERII ȘI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A AFACERII 

 

3.4.Rezultate asteptate ca urmare a implementarii activitatilor 

 

Surse de informare: 

 

1) Manual Managementul bazat pe Rezultate. București: Secretariatul General al Guvernului. 

Disponibil la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/Anexa-nr.-7-Manual-

Managementul-bazat-pe-Rezultate.pdf  

 

Extras: p. 5: 

“Cadrul sau matricea rezultatelor (logframe) explică modul în care trebuie obţinute rezultatele, 

inclusiv prin relaţiile cauzale, ipotezele și riscurile identificate. Această matrice reflectă gândirea 

strategică a unei întregi organizaţii sau a unui proiect și este alcătuită din cinci nivele: impact, 

rezultatul final (outcome), rezultate imediate (outputs), activităţi şi contribuţii (inputs).   

 - Impactul se referă la obiectivul pe termen lung al intervenţiei, sau, cu alte cuvinte, schimbările 

reale și intenţionate de la nivelul dezvoltării umane, măsurate în funcţie de bunăstarea oamenilor şi 

de progresele apărute în viaţa lor; 

- Rezultatele finale (outcomes) reprezintă efectele pe termen scurt şi mediu ale intervenţiei sau 

schimbarea condiţiilor de dezvoltare; 

- Rezultatele imediate (outputs) reprezintă produsele, capitalurile, bunurile şi serviciile care sunt 

rezultatul activităţilor; 
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1 Disponibil la: http://www.profitantreprenor.ro/selec-ie-planuri.html 
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- Activităţile reprezintă acţiunile întreprinse prin intermediul cărora se mobilizează contribuţiile în 

sensul apariţiei produselor finite; 

- Contribuţiile (inputs) se referă la resursele financiare, umane şi materiale folosite pentru 

intervenţia pentru dezvoltare”.   

 

2) Întrebări frecvente privind evaluare proiectelor. Îndrumar realizat de Consiliul National al 

Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania. Disponibil la adresa:  

http://www.smeprojects.ro/index.php?page=faq&pag=9  

 

“Rezultate  

 contribuie la realizarea scopurilor proiectului (sint necesare, dar nu sint intotdeauna 

suficiente); se refera la structurile concrete / materiale sau institutionale constituite prin proiect” 

 

3) Definitii, actiuni cheie, instrumente, provocari. Disponibil la adresa:  

http://www.societal.ro/ro/comunitate/articole/e2-definitii-actiuni-cheie-instrumente-provocari-

571.html  

 

Extras:  

“Rezultatele proiectului, tangibile sau intangibile! Tipul de rezultate produse de un proiect 

determina abordarea si instrumentele necesare pentru asigurarea sustenabilitatii acestora. 

Ce cream prin proiectele noastre? In general, produse, metode si experiente! 

Produsele includ rezultatele durabile si tangibile ale proiectelor, precum materiale de informare 

(brosuri, studii), educationale (kit-uri de invatare, curricule), instrumente de comunicare (website-

uri, flyere, video-uri) dar si evenimente (conferinte, seminarii, happening-uri, dezbateri, concerte) 

… 

Metodele se refera la procese inovatoare de cooperare, schimburi de idei si invatare (de exemplu, 

retelele) iar experientele includ know how-ul, reputatia, satisfactia, motivatia dobandite de 

organizatie, beneficiari si alti stakeholderi in urma participarii la activitatile proiectului”. 

 


