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Dezvoltarea componentelor planului de afaceri. Vademecum pentru activitatea de formare

Secțiunea din Anexa 1. Plan de afaceri1:

5.MANAGEMENTUL AFACERII
5.2.Managementul afacerii, fluxul tehnologic și logistica afacerii

Surse de informare:
1) Etape şi principii ale managementului afacerilor. https://conspecte.com/Management/etape-siprincipii-ale-managementului-afacerilor.html
Extras:
“Eficacitate şi eficienţă
Ideea centrală a managementului afacerilor constă în realizarea eficientă a activităţilor.
Eficacitatea reprezintă măsura în care o activitate satisface o necesitate, realizează un obiectiv,
îndeplineşte o funcţie. Spre exemplu, eficacitatea unei şcoli este dată de gradul în care profesorii
reuşesc să transmită cunoştinţele necesare elevilor.
Eficacitatea unei activităţi poate fi pozitivă (activitatea avută în vedere e realizată într-o oarecare
măsură), nulă (o activitate de propagandă nu convinge pe nimeni, de exemplu) sau negativă (prin
activitatea respectivă se obţin efecte contrare celor urmărite). În concluzie, eficacitatea este o
caracteristică a funcţiilor organizaţiei (şi, în particular, a funcţiilor conducerii), indicînd gradul de
realizare, măsurat prin efecte, a acestora.
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Disponibil la: http://www.profitantreprenor.ro/selec-ie-planuri.html
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Eficienţa semnifică măsura rezultatelor unei activităţi prin raportare la eforturile făcute în timpul
desfăşurării activităţii respective. În sens general, a fi eficient înseamnă a face un lucru cît mai bine
cu costuri cît mai reduse.
Sunt foarte cunoscute sensurile eficienţei în fizică şi în economie:


în fizică, eficienţa reprezintă randamentul utilizării energiei (randamentul fiind cu atît mai
mare cu cît energia pierdută între intrare şi ieşire este mai mică);



în economie, eficienţa este raportul dintre cîştigul economic şi cheltuieli (eficienţa fiind
ridicată atunci cînd cîştigurile sunt mai mari cu cheltuieli cît mai reduse);



în societate, în sociologie, în teoria organizaţiilor şi în management, analiza eficienţei este
mai dificilă decît în fizică şi în economie, în primul rînd datorită dificultăţilor de a compara
intrările (resursele de orice fel) şi ieşirile (produsele de orice fel), acestea avînd unităţi de
măsură diferite.

Drept urmare, eficienţa înseamnă maximizarea rezultatelor şi diminuarea costurilor. Altfel spus,
eficienţa este raportul dintre eficacitate (care constă, cum arătăm, în gradul de realizare a
obiectivului stabilit) şi costuri (cheltuielile de resurse şi efectele negative ale activităţii).
Eficienţă= Eficacitate/Costuri”
2) Unde poate avea sediul social un SRL https://www.regnet.ro/articole-despre-srl/infiintare-srlarticole-despre-srl/unde-poate-avea-sediul-social-un-srl/
Extras:
“O firmă poate avea sediul social în:
1. locuință, proprietate personală;
2. spațiu închiriat;
3. la un cabinet de avocat.
În cazul în care vrei ca firma ta să aibă sediul într-o locuință, trebuie să ai în vedere că ai
nevoie de avizul asociației de proprietari (dacă aceasta există) și de acordul vecinilor direct
afectați (pe plan vertical și pe plan orizontal). Acest aviz are o formă standard aprobată de
Registrul Comerțului, deci nu poate fi depus orice tip de aviz sau acord.
Un spațiu poate să găzduiască sediul social al unei firme indiferent că este un spațiu comercial
(spre exemplu, magazin ce practică comerțul) sau un birou închiriat într-o clădire. În aceste două
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situații nu mai este nevoie să fie depus niciun aviz al asociației de proprietari sau acord al
vecinilor, însă documentele trebuie să demonstreze că este vorba de un spațiu comercial sau
clădire de birouri.
Sediul social la un cabinet de avocat poate fi stabilit la înființarea firmei și poate avea durata
de maxim 1 an. Ca și în cazul spațiului comercial, nu este nevoie să fie depus avizul asociației și
acordul vecinilor, însă va trebui depus la Registrul Comerțului contractul de asistență juridică și
decizia emisă de Baroul din care face parte avocatul respectiv”.
3) Baza de date cu prețuri de referință pentru beneneficiarii privați ai PNDR:
https://bdpr.afir.info/



