
 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

Planificarea afacerii 

 

De ce trebuie să ai un plan de afaceri? 

Elaborarea unui plan de afaceri înseamnă în mod egal înțelegerea amănunțită a ideii 

dumneavoastră de întreprindere socială și a pieței dumneavoastră și capacitatea de a-l pune pe 

hârtie. Un plan de afaceri vă va permite să stabiliți ce speră să obțină întreprinderea 

dumneavoastră socială și ce veți face pentru a realiza acest lucru, creând o hartă a rutei pentru 

atingerea impactului social. Planificarea afacerii poate fi privită ca un proces în patru etape:  

Planul de afaceri ar trebui să includă un 

rezumat al afacerii și al impactului social pe 

care doriți să-l obțineți, piața în care va 

funcționa și modul în care întreprinderea 

socială își propune să facă bani.   

Întrucât multe întreprinderi sociale rurale au 

o capacitate limitată, acest lucru vă va 

permite să concentrați resursele și să vă 

asigurați că deciziile cu privire la produse, 

servicii, clienți și resursele umane și 

financiare vă permit să atingeți impactul 

social, scopurile și obiectivele. 

 

Planul dumneavoastră de afaceri va oferi o bază pentru deciziile care urmează a fi luate de 

conducere și personalul dumneavoastră și o referință pentru direcția strategică și operațională. 

Aceasta va fi de asemenea o resursă utilă pentru a comunica cu părțile interesate (inclusiv 

comunitatea mai largă, investitorii, clienții și alți parteneri).   

Un plan de afaceri bun este un document la care vă referiți în mod constant, care vă ghidează 

activitatea zilnică și ar trebui să fie revizuit și actualizat în mod regulat ca document de lucru, 

ca parte a unui proces continuu de anticipare, revizuire, adaptare și reacție la mediul 

dumneavoastră care evoluează, așa cum o face și întreprinderea dumneavoastră socială. 

Cel mai bine este să abordați scrierea planului dumneavoastră ca o modalitate de a aduna 

laolaltă informațiile importante care vă vor ghida activitatea în desfășurare. Secțiunile din 

instrumentele și resursele ViSENet care vă vor asista în pregătirea detaliilor acestor elemente și 

a planului de afaceri vă vor permite să reuniți aceste informații într-un singur document concis. 

 

Formatul planului de afaceri 

Planul dumneavoastră de afaceri poate fi folosit pentru a demonstra că utilizați o abordare de 

business și că ați luat în considerare impactul social, piața, riscurile potențiale și poate fi 

utilizat pentru a evidenția echipa de management și pentru a asigura un suport mai larg sau 

investiții. De asemenea, vă poate permite să determinați fezabilitatea și să evaluați abordarea.  

Unde suntem 
acum?

Unde vrem să 
ajungem?

Ce trebuie 
făcut?

Cum știm când 
ajungem 
acolo?



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

 

Ceea ce urmează este un ghid pentru secțiunile care ar trebui să fie incluse în planul de afaceri, 

considerați-l un cadru general, evaluând dacă fiecare secțiune este relevantă pentru 

întreprinderea dumneavoastră socială. 

 

Pagina de gardă:  Acesta ar trebui să includă numele întreprinderii sociale, adresa, 

informațiile de contact și logo-ul dvs., dacă aveți unul. Luați în considerare, de asemenea, să 

includeți una sau două imagini care vă descriu munca sau contextul, pentru a vă ajuta să dați 

viață planului dumneavoastră de la bun început. De asemenea, ar trebui să includeți intervalul 

de timp acoperit de plan (un orizont de 3-5 ani este considerat util) și data la care se elaborează 

planul (sau cea mai recentă actualizare).  

Rezumatul:  Aceasta este cea mai importantă secțiune a planului pentru potențialii cititori și 

este prima secțiune din plan, dar aceasta va fi redactată ultima - după ce ați adunat toate 

informațiile. Acesta ar trebui să includă un rezumat al celor mai importante informații pentru a 

înțelege conceptul dumneavoastră de întreprindere socială, inclusiv: 

- O introducere în întreprinderea socială, scopuri și obiective și o descriere scurtă a 

intenției (ce reprezintă întreprinderea socială și impactul social pe care speră să-l aibă) 

- Conceptul de afaceri, principalele produse și servicii 

- Resurse necesare și modul în care funcționează 

- O evaluare a întreprinderii și a modului în care aceasta deservește piața și comunitatea 

- Pentru ce este planul și un interval de timp 

- Factorii cheie de succes, precum și un rezumat financiar și evidențierea resurselor 

 

Păstrați rezumatul scurt – maximum două pagini care încurajează lectura ulterioară. Poate fi util 

să cereți cuiva care nu vă cunoaște întreprinderea socială să vă ofere feedback cu privire la 

rezumat, pentru a verifica dacă prezintă clar aspectele principale și incită la a fi citit până la 

capăt. Este important să actualizați rezumatul pe măsură ce planul este revizuit și actualizat. 

Introducerea:  Prezentați întreprinderea socială, cine sunteți și ce faceți. Poate fi util să 

includeți fapte cheie, inclusiv structura juridică actuală, când a fost înființată întreprinderea 

socială cu câteva referiri la istoria organizației și de cât timp sunteți pe piață. De asemenea, ar 

trebui să oferiți o privire de ansamblu asupra a ceea ce face întreprinderea dumneavoastră și să 

vă prezentați produsele și serviciile pentru prima dată.  

Strategia dumneavoastră:  Aceasta ar trebui să includă detalii suplimentare despre intențiile 

urmărite (ce reprezintă întreprinderea socială și impactul social pe care speră să-l aibă), 

demonstrând că aveți o viziune clară pentru întreprinderea socială și gândiți strategic la punerea 

în practică a intențiilor.  

Aceasta ar trebui să includă un rezumat al scopurilor și obiectivelor dumneavoastră, ce impact 

doriți să aveți și cum intenționați să obțineți acest impact. Secțiunea Care este impactul pe 

care vreți să-l produceți  vă va asista să dezvoltați această parte.  

https://www.ruralsehub.net/project/chapter-what-is-the-impact-you-want-to-make/
https://www.ruralsehub.net/project/chapter-what-is-the-impact-you-want-to-make/


 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

Analizele SWOT și PESTLE vă vor ajuta să stabiliți contextul strategic, precum și să subliniați că 

ați luat în considerare contextul mai larg. Descărcați modelele SWOT și PESTLE aici  

Activitatea și operațiunile afacerii:  Prezentați și explicați produsele și serviciile 

dumneavoastră, sectorul sau industria în care operați (de exemplu, producție, modă, servicii 

profesionale, reciclare, sănătate etc.), cu referire la motivul pentru care v-ați specializat în 

acest sector. Produsele și serviciile ar trebui să fie în centrul întreprinderii sociale. Puteți 

include informații din secțiunea Care este activitatea de business care să vă ajute. 

Context:  Deoarece multe întreprinderi sociale rurale sunt bazate pe specificul local, este 

importantă sublinierea contextului geografic și demografic, deoarece probabil acesta afectează 

abordarea pieței și a afacerii și constituie inspirația pentru ideea de afaceri. Secțiunea Definirea 

comunității dumneavoastră vă va ajuta în acest sens, iar un rezumat al concluziilor trebuie 

inclus ca parte a planului de afaceri. Poate fi util să se sublinieze evidența nevoilor, care poate 

fi legată atât de oportunitatea pieței, precum și de contextul geografic sau demografic. 

Leadership și angajați:  Aceasta ar trebui să includă o privire de ansamblu asupra 

mecanismelor de guvernare pentru întreprinderea socială din care vă puteți dezvolta secțiunea 

Buna guvernare precum şi evidenţierea persoanelor cheie implicate în managementul şi 

funcţionarea întreprinderii sociale din secțiunea Identificarea părților implicate. Planul dvs. de 

afaceri trebuie să arate că aveți o echipă de management puternică și claritate cu privire la 

rolurile și responsabilitatea fiecăruia, care vă va permite să obțineți impactul social.   

 

 

  

 

Analiza pieței, marketing și vânzări:  Vă va ajuta să subliniați principalele concluzii din 

cercetarea de piață și este modul prin care arătați că există interes pentru produsele și serviciile 

dumneavoastră. Informatiile din Analiza clienților și Cunoașterea pieței și a competitorilor vă 

vor asista cu analiza pieței, împreună cu un rezumat referitor la cum întreprinderea socială va 

pătrunde pe piața țintă a.î. sa transforme clienții potențiali în clienți plătitori.   

Operații:  Acest lucru se va concentra pe aspectele practice ale furnizării produselor și 

serviciilor, incluzând o schiță a ceea ce aveți deja în vigoare și a ceea ce este în lucru pentru a 

vă asigura că aveți capacitatea efectivă de a comercializa eficient. Secțiunea Care este 

activitatea de business vă va ajuta să culegeți informații în acest sens. 

Părți interesate:  Deoarece multe întreprinderi sociale rurale implică o serie de părți 

interesate, poate fi util să se sublinieze și să se includă un rezumat al părților interesate în 

planul de afaceri. Secțiunea Angajamentul părților interesate oferă informații despre cum să 

adunați aceste informații.    

https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2020/09/PESTEL-and-SWOT-template.docx
https://www.ruralsehub.net/project/chapter-what-is-the-business-activity/
https://www.ruralsehub.net/project/chapter-defining-your-community/
https://www.ruralsehub.net/project/chapter-defining-your-community/
https://www.ruralsehub.net/project/chapter-good-governance/
https://www.ruralsehub.net/project/chapter-outlining-who-will-be-involved/
https://www.ruralsehub.net/project/chapter-customer-analysis/
https://www.ruralsehub.net/project/chapter-understanding-your-market-and-competitors/
https://www.ruralsehub.net/project/chapter-what-is-the-business-activity/
https://www.ruralsehub.net/project/chapter-what-is-the-business-activity/
https://www.ruralsehub.net/project/chapter-stakeholder-engagement/


 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

Măsurarea impactului:  Impactul social ar trebui să fie în centrul întreprinderii sociale, iar 

această secțiune ar trebui să includă un rezumat al modului în care veți monitoriza și evalua 

impactul pe care îl veți avea prin activitatea dumneavoastră.  Secțiunea Cum să măsori 

impactul social va oferi un cadru care poate fi utilizat pentru a colecta aceste informații care 

pot fi rezumate în planul de afaceri. 

Furnizorii:  Poate fi util să precizați anumiți furnizori (persoane fizice sau organizații care 

livrează materiale, bunuri sau servicii) esențiali pentru succesul afacerii. Acest lucru vă poate 

ajuta să demonstrați că ați luat în considerare lanțul de aprovizionare și criteriile folosite pentru 

a selecta furnizorii (calitate, disponibilitate, accesibilitate, flexibilitate). 

Rezumatul planului financiar:  Este un rezumat al elementelor financiare ale întreprinderii 

dumneavoastră sociale. Descrierea scurtă a managementului financiar va genera încredere, la fel 

și informațiile despre resursele financiare, sursele de finanțare și/sau investiții (din secțiunea 

Asigurarea Investițiilor) și un sumar al cash flow-ului. O stare de fapt privind sustenabilitatea 

financiară este de asemenea, valoroasă. A se vedea secțiunea Cum funcționează finanțele  

pentru mai multe informații despre acest subiect.  

 

Concluzii 

Acum că ați analizat toate aceste elemente în mod separat, ar trebui să puteți reuni informațiile 

necesare pentru planul dumneavoastră de afaceri. Amintiți-vă că acest document ar trebui să fie 

în revizuire continuă și ar trebui să vă referiți la el în mod regulat pentru ghidare și adaptare.   

 

Studii de caz 

 

➢ Finland Community Guide (Ghidul comunității finlandeze) (scris în engleză) 

• Un scurt ghid de bune practici pentru a ajuta comunitățile rurale și asociațiile sătești să 

promoveze activitatea de întreprindere socială. Acest ghid vă ajută să înțelegeți 

contextul rural, explicând cum să începeți și să vă identificați motivația și misiunea. 

• Explică cum să creezi o hartă a nevoilor și așteptărilor populației locale, abordează 

analiza pieței și procesul de planificare a afacerii pentru întreprinderile sociale bazate 

pe comunitate. 

• Oferă, de asemenea, o perspectivă utilă asupra leadership-ului colectiv și a modului în 

care pot fi distribuite în mod egal responsabilitățile în interiorul grupului 

dumneavoastră. 

 

➢ A Practical Guide for Rural Village Associations (Un ghid practic pentru Asociațiile de 

sate) (scris în finlandeză) 

 

 

https://www.ruralsehub.net/project/chapter-how-to-measure-social-impact/
https://www.ruralsehub.net/project/chapter-how-to-measure-social-impact/
https://www.ruralsehub.net/project/chapter-securing-investment/
https://www.ruralsehub.net/project/chapter-how-will-the-financials-work/
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/Community-Guide-Finland.docx
https://www.vskylat.fi/wp-content/uploads/2019/11/Kylien_yhdistystoiminnan_opas_2015.pdf


 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

• Scopul acestui ghid este de a sprijini funcționarea de zi cu zi a asociațiilor din mediul 

rural. Ghidul conține informații de bază despre activități, precum și sfaturi despre 

modele și bune practici de operare. 

• Formularul de evaluare de la sfârșit facilitează organizațiilor evaluarea propriilor 

activități și analiza posibilităților de dezvoltare a acestora. 

  


