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Surse de finantare in Euro Cantitate Pondere % Planul de furnizare a resurselor

1. Banii proprii ai antreprenorului 2019 2020

2. Banii proprii ai antreprenorului

A. RESURSE PROPRII TOTALE

1. Imprumut de la banci sau institutie financiara nebancara

2. Imprumut pe termen scurt de la banci (doar in cazul platilor
planificate a subventilor)

3. Imprumut de la Institutii ale statului

4. Imprumut de la alti antreprenori

B. IMPRUMUTURI TOTALE

C. LEASING FINANCIAR

RESURSE TOTALE (A+B+C) 100%

Construcția financiară a investiției

Economisire de fonduri, fonduri 
personale

De obicei, acestea sunt 
împrumuturi pe termen lung

Împrumutul pe termen scurt -
până la 1 an - Asigurare: 
Atribuirea creanțelor către
emitent

Împrumut în care rata 
dobânzii este subvenționată 
+ garanție

Împrumut de la antreprenor - nicio
sursă financiară nu este „Gratuită”!

Leasingul este de obicei o formă ilicită de finanțare a investițiilor -
dreptul de proprietate!
(Leasing financiar și leasing operațional)

CONSTRUCTIA FINANCIARA INCHISA!

Surse de finanțare a investițiilor

Surse de finanțare a investițiilor



Surse de 
finanțare

Finantarea capitalurilor
proprii:

- Banii fondatorului,

- Business angels,

- Fonduri de capital de risc,

- Fonduri private, 

- Actiuni,…

Finantarea datoriei:
- Imprumuturi si obligatiuni bancare,

- Imprumuturi ipotecare,

- Leasing,

- Alte surse mai putin obisnuite

(de exemplu: francize),...

Granturi:
- Local, 

- National,

- EU 

- Alte fonduri internationale

Surse alternative de finantare:
- Crowdfunding,…



Surse de finanțare și ciclul de viață al companiei



CROWDFUNDING

Există mai multe metode de crowdfunding :

▪ Metoda de donare: În cadrul acestei metode, oamenii pot dona bani în cantități mici proiectelor care cred că au o
valoare morală și etică benefica pentru comunitate. Exemple de această metodă sunt solicitările de donare pe
Facebook sau pe alte platforme

▪ Metoda de precomandă: cu această metodă, oamenii pre-achiziționează un articol cu livrare ulterioară în timpul unei
campanii online.

▪ Metoda recompenselor: această metodă este o variație a celor două metode prezentate anterior. Investitorii obțin
satisfacția de a ajuta antreprenorii obținând recompense predefinite sau elemente de valoare, dar nu și capitaluri
proprii sau drepturi de proprietate. Un bun exemplu în acest sens este platforma

▪ Crowdfunding bazat pe acțiuni: Acesta este cel mai recent model care va permite unui număr mare de persoane
„obișnuite” să investească sume mici online pentru a finanța Start-up-urile cu dorinta de a primi dividende sau
investiții bazate pe profitul afacerilor.





Principale avantaje ale crowdfunding-ului din punct de vedere financiar sunt:

• un mod ieftin de a strânge capitalul inițial în comparație cu alte opțiuni (împrumuturi, pachet de vânzare către investitori),
• 100% proprietate asupra proiectului și autonomie în dezvoltarea acestuia,
• mai ușor de obținut împrumuturi bancare sau investitii în faza ulterioară,
• în cazul unui volum mai mare de contribuții decât așteptarile - capital suplimentar pentru a înlocui etapele clasice

suplimentare ale investițiilor,
• în caz de eșec, opțiunile nu se termină aici.

Totuși, din perspectivă de marketing, crowdfundingul este un instrument util pentru:

• testarea conceptului de produs / proiect pe piață și, astfel, reducerea riscului în proiectarea soluției finale,
• crearea unui efect promoțional printr-o campanie de crowdfunding, deoarece suporterii devin și ei promotori ai ideii,
• verificarea activităților de marketing pe piață.



În ciuda avantajelor, există, de asemenea, anumite limitări de care trebuie sa fim conștienți:

• Este o întreprindere mare și potențial solicitantă din punct de vedere financiar (costul prezentării profesionale, 
marcajul, protecția legală, ...)

• Pe parcursul campaniei este necesară o implicare personală activă în activități de marketing social
• Solicitarea pentru utilizatorul final este extrem de stresanta, deci sunt necesare cunoștințe de marketing și o bună

înțelegere a principiilor de rețea socială, ...
• Conștientizarea responsabilitatii față de stakeholder este cheia
• Există, de asemenea, riscul expunerii publice a ideilor și, astfel, posibilitatea copierii acestora



Activitate practica

Trei pași pentru dezvoltarea afacerilor

1. Pregătirea planului de afaceri A

- trebuie să stăpânești întregul model de afaceri, în care toate 
componentele se potrivesc

2. Identificarea celor mai riscante puncte ale planului de afaceri

- potrivirea problemei și soluției

- potrivirea produsului și a pieței

- creșterea volumului

3. Testarea planului în mod sistematic

- colectați feedback-ul clienților





Preț de cost, Preț de vânzare

Costuri directe de materiale (costuri de achiziție de 
bunuri, materiale auxiliare, etc.)

Costuri directe ale forței de muncă

Amortizare directă
(costurile de depreciere a activelor utilizate pentru

fabricarea produsului)

PRET DE COST

Prin adaugarea profitului „dorit” pe unitate, obținem PREȚUL 
DE VÂNZARE

Acest preț de vânzare este un ghid excelent pentru verificarea
prețurilor produselor concurenților, testarea receptivității pieței
și lansarea unui nou produs.

Un avantaj suplimentar al acestui calcul este faptul că dezvăluie
și locul în care rezervele sunt ascunse în calcul - adică, unde, cu 
unele reduceri, ai putea obtine cel mai bun pret pentru
propriului produs și crește profitul la același preț de vânzare.



Planul financiar



Partea financiară a planului de afaceri - aplicatie
practica (fișă excel în atașament)



Plan de afaceri REZUMAT



Faza 1:
▪ Cum s-a născut ideea de afaceri? 

▪ Care este esența ideii și ce este unic în ea?

▪ De ce crezi că ideea va funcționa?

▪ Care este valoarea pentru clienți?

▪ Care sunt clienții și piețele cheie pentru produsele sau serviciile dvs. atunci când începeți o 
afacere?

Întrebări cheie pentru elaborarea rezumatului:



Faza 2:
▪ Ce clienți și piețe cheie pentru produsele sau serviciile dvs. ați identificat prin analiza de 

piață?

▪ Care sunt abilitățile cheie ale unei echipe antreprenoriale?

▪ Ce venituri așteptați în următorii cinci ani (estimare brută)?

▪ Cât de mari sunt investițiile planificate în următorii cinci ani (estimare brută)?

Întrebări cheie pentru elaborarea rezumatului:



Faza 3
▪ Ce tip de profit obtineti cu ajutorul capitalului de risc?

▪ Cat de multe fonduri externe (capital propriu sau datorie) sunt necesare pentru un proiect de 
succes?

▪ Cât de mari sunt investițiile planificate în următorii cinci ani conform planului financiar?

▪ Ce sumă de venituri așteptați în următorii cinci ani conform planului financiar elaborat?

▪ Cum intenționați să vă motivați angajații pentru perioada de inceput?

▪ Ce criterii ați luat în considerare atunci când ati ales numele companiei?

▪ Este posibil să dezvoltati / diferentiati în continuare produsele și serviciile?

Întrebări cheie pentru elaborarea rezumatului:



Activitate practica

Trei pași pentru dezvoltarea afacerilor

1. Pregătiți versiunea 1 a planului de afaceri

- trebuie să stapaniti tot modelul de afaceri, în care toate componentele se potrivesc

2. Identificați cele mai riscante puncte ale planului de afaceri

- potrivirea problemei și a soluției

- potrivirea produsului și a pieței

- creșterea volumului

3. Testați planul în mod sistematic

- colectați feedback-ul clienților



▪ Angajament 100% pentru proiect

▪ Experiență tehnologică

▪ Experiență de afaceri

▪ Echipa stabilita (care a lucrat la proiecte comune)

▪ O viziune clară și ambițioasă

Exemplu de criterii de evaluare a ideilor de afaceri pentru a obține 

finanțare - ECHIPA (30% din punctele de evaluare)



▪ Globalna usmerjenost

▪ Dimensiunea pieței (TAM, SAM, SOM)

▪ Previziuni de creștere a pieței

▪ Cota de piață vizată

▪ O bună cunoaștere a domeniului

▪ și Ecosistemul industrial (concurenți, potențiali parteneri ...)

Exemplu de criterii de evaluare a ideilor de afaceri pentru a obține 

finanțare - CUNOAȘTEREA, MĂSUREA ȘI CULTURA PIEȚEI (10% din 
punctele de evaluare)



▪ Idee de afaceri innovativa

▪Proprietatea intelectuala (Avantaj competitiv)

▪Avantaj unic de vânzare derivat din competență
(competențe)

▪Tehnologie ecologică
Mică întreprindere FLOARE 

(vânzare butași) Școala 
primară, clasa a II-a

Exemplu de criterii de evaluare a ideilor de afaceri pentru a obține 

finanțare - COMPETENȚE ȘI TEHNOLOGIE CORE (15% din punctele 

de evaluare)



Exemplu de criterii de evaluare a ideilor de afaceri pentru a obține finanțare - MVP / 

PROTOTIP ȘI CONCRETIZAREA VIZIBILĂ A IDEILOR (30% din punctele de 

evaluare)

▪ Ideea a fost elaborată în detalii (schițe atașate, imagini, 
specificații ...)

▪MVP * și ipoteza validată a valorii (MVP ca videoclip, prezentare, 
concept, prototip real scurtat ...)

▪Un prototip de lucru al unui produs utilizat cu clienții

▪ Primii clienți folosesc și plătesc produsul

▪ * Un produs viabil minim (MVP) descrie necesarul minim al ideii esențiale de afacere care poate fi 
scoasă pe piață și pusă în mâinile utilizatorilor reali. Produsul trebuie să fie util, funcțional și în mod 
ideal să aibă un impact.(Technopedia)



„Pagina de destinatie”



Prototip



Schițe model



Soluții conceptuale



▪Definirea Modelului de Afaceri

▪ Testarea ipotezelor modelului de afaceri

▪ Potențiale canale de venit definite în mod clar

▪ Structura și valoarea costurilor prezentate în mod clar

▪ Lista primilor 50 - 100 potențiali clienți

▪ Strategia de marketing / vânzări și utilizarea canalului de vânzări

Exemplu de criterii de evaluare a ideilor de afaceri pentru a obține 
finanțare - MODEL DE AFACERI (15% din punctele de evaluare) 2



▪Claritate

▪Obiectivitate

▪ Intelegere

▪ Transparența și utilizarea limbajului de afaceri

▪Arata bine

Exemplu de criterii de evaluare a ideilor de afaceri pentru a obține finanțare -
MODELUL DE AFACERI (15% din punctele de evaluare) alte criterii importante



Aplicatii practice

Trei pași pentru dezvoltarea afacerilor

1. Pregătiți versiunea 1 a planului de afaceri

- trebuie să stăpânești întregul model de afaceri, în care toate
componentele se potrivesc

2. Identificați cele mai riscante puncte ale planului de afaceri

- potrivirea problemei și a soluției

- potrivirea produsului și a pieței

- creșterea volumului

3. Testați planul în mod sistematic

- colectați feedback-ul clienților



Bazele pentru realizarea interviurilor (confirmarea calitativă a 
planului de afaceri)

De ce un sondaj nu este cel mai bun instrument la început?

În sondaje, presupuneți că cunoașteți întrebările corecte; nu este posibil să acoperiți
toate întrebările necesare, în timpul interviului puteți solicita cumpărătorului
explicații suplimentare;

Nu vedeți clientul în timp ce completați sondajul - limbajul corpului face parte și din 
răspunsuri

Cu toate acestea, focus grupurile evoluează adesea în gândire de grup, ceea ce este
inutil pentru majoritatea produselor

Odată ce ipoteza este confirmată provizoriu, lecțiile învățate pot fi utilizate în
realizarea sondajului (testare cantitativă)!



▪Concentrați-vă pe învățare, nu pe pitch

▪Nu întrebați clienții ce vor, ci măsurați ce fac - cum rezolvă
această problemă astăzi

▪Urmati scenariu - nu ajustați povestea după fiecare interviu!

▪Determinati de la început o rețea mai largă - în această etapă
este mai bine să începeți cu o gamă mai largă de clienți potențiali
inițiali.

▪Căutați părțile interesate într-un mod relaxat și ajustați gama!

Câteva etape tactice pentru a depăși blocajele inițiale



▪ Interviuri personale - contactul personal este cheia construirii unei 
relații cu clientul!

▪ Începeți cu oamenii pe care îi cunoașteți și potriviți-vă cu profilul 
clientului, apoi extindeți-vă cercul pentru a găsi alții.

▪ Luati pe cineva cu voi.

▪Alegeți o locație neutră - întâlniți potențialul cumpărător oriunde 
dorește.

▪ Solicitați suficient timp, de ex. 20-30 min - respectați timpul 
cumpărătorului!

Câteva etape tactice pentru a depăși blocajele inițiale



▪Nu plătiți potențiali cumpărători și nu promiteți nimic

▪ Evitați înregistrarea conversațiilor

▪ Înregistrați rezultatele imediat după interviu

▪ Pregatiti-va să intervievati 30-60 de persoane în 4-6 săptămâni

▪ Încheiati interviurile când observati că acestea nu îți mai oferă
cunoștințe noi!

Câteva etape pentru a depăși blocajele inițiale



▪Mai întâi începeți cu contactele dvs. personale directe

▪ Creați lista de contacte (dacă web-ul este unul dintre canalele de 
vânzări)

▪Oferiți ceva în schimb - de ex. raport, postare pe blog, video, ...

▪ Folosiți metode precum apeluri directe, e-mail, LinkedIn

Cum găsiți potențiali cumpărători?



▪Clienții nu știu ce doresc - nu le cereți o listă de caracteristici ale 
produsului, ci să înțeleagă problema lor

▪Vorbind cu 20 de persoane este nesemnificativ statistic - este destul
de important dacă 10 din 10 persoane spun că nu vor produsul tău!

▪Mă bazez doar pe valori cantitative - acesta din urmă vă spune doar
ce măsuri iau clienții, dar nu vă pot spune de ce (cum ar fi dacă au 
părăsit site-ul web din cauza performanței slabe, grafică, preț, ...)

Justificări comune ale întreprinderii „De ce nu am nevoie de interviuri cu clienții”



▪ Eu sunt un client în sine și nu trebuie să vorbesc cu alții - dacă aveți de-a face cu o
problemă pe care ați întâmpinat-o pe propria piele, este un avantaj, dar testarea pe un
client trebuie să fie făcuta.

▪ Prietenul meu consideră că ideea este grozavă - mai bine repetă scenariul cu
prietenii și prin ei determina un cerc de oameni pentru interviuri.

▪ Problema este evidentă și nu este necesar să o testez - verificați alternativele

▪ Nu pot testa problema, deoarece nu este evident (de exemplu, jocul video)

▪ Îmi vor fura ideea - primele interviuri trebuie să fie concentrate pe problemă și pe 
intelegerea clienților care sunt conștienți de această problemă.

▪ Oamenii nu vor cumpăra în avans ceva care încă nu există. Dacă întâmpinați o 
problemă cu clientul și îl ajutați, acesta va deveni client. (oferiți, de exemplu, o probă, ...)

Justificări comune ale întreprinderii „De ce nu am nevoie de interviuri cu clienții”



▪Interviu despre problemă

▪Interviu despre soluție



Interviu despre problemă

▪Ce trebuie să aflați?

Risc de produs: ce rezolvați (problemă)

Cum evaluează clienții cele mai mari 3 probleme?

Risc de piață: cine este concurența (alternative existente)

Cum rezolvă clienții în prezent aceste probleme?

Riscul cumpărătorului: cine are problema (segmente de clienți)



Bun venit (2 min)

Colectati date demografice
(2 min, testeaza segmentul clientilor)

Spune o poveste
(2 min, povestea prezentata in contextul problemei)

Rezolva problema
(4 min, Testeaza problema)

Explorati punctul de vedere al cumparatorului
(15 min – Testarea problemei)

Incheie interviul
(2 min, pastreaza interesul, pune intrebari)

Noteaza rezultatele (5 min)

Înainte de a ajunge la 
problemă, cunoașteți
persoana cu care vorbiți

Enumerați cele mai mari 3 
probleme și cereți potențialilor
cumpărători să le rezolve.

-Chiar dacă încă nu sunteți gata să vorbiți despre o 
soluție, trebuie să mențineți interesul clienților -
un pitch ușor.
-Solicitați permisiunea pentru contactare și
comunicare suplimentara!

Prezentați pe scurt 
desfasurarea interviului.

Prezentați cele mai mari 
probleme pe care le abordați cu 
problema.

Nucleul interviului. Treceți de la problemă la 
problemă și întrebați cum rezolvă în prezent
problema.

Scenariu pentru interviul cu privire la problemă



Când interviul cu privire la problemă este finalizat?

▪ Închei interviul
✓Când intervin cel puțin 10 persoane și:

✓Cunoașteti caracteristicile demografice ale primilor utilizatori

✓Detii o problem „trebuie să ai” 

✓Puteți descrie modul în care cumpărătorii rezolvă în prezent
această problemă



Interviu despre soluție - testați soluția cu un produs
demonstrativ

În primul rând, revizuiți lecțiile învățate din interviu cu privire la problemă, apoi testați
următoarele riscuri:

Riscul cumpărătorului: cine detine problema?

Cum identificați primii clienti?

Riscul de produs: cum să rezolve problemele (soluție)

Care este cel mai mic set de caracteristici ale produsului de care aveți nevoie pentru a 
începe comercializarea?

Riscul de piață: care este modelul de stabilire a prețurilor (fluxul de venituri)

Cumpărătorii vor plăti pentru soluție?

Ce este acceptabil pentru cumpărători?



Linii directoare pentru proiectarea prezentării unui produs

▪ Produsul test trebuie să fie proiectat într-un mod care să
permită punerea în practică a produsului fără nicio limitare.

▪ Produsul demonstrativ trebuie să arate real.

▪ Produsul de prezentare trebuie să fie proiectat într-un mod care
să vă permită să iterați rapid.

▪ Produsul nu trebuie să consume multă energie.

▪ Când prezentați produsul, trebuie să utilizați date reale.



Interviu despre solutie

▪ Folosiți potențialii cumpărători pe care i-ați obținut în urma
interviurilor.

▪Adăugați câțiva noi potențiali cumpărători.



Bun venit (2 min)

Colectati date demografice
(2 min, testeaza segmentul clientilor)

Spune o poveste
(2 min, problema prezenta in contextul problemei)

Prezentati problema (15 min, 
Testeaza solutia)

Testati pretul (3 min, fluxul de venituri)

Incheie (2 min, pune intrebari)

Noteaza raspunsurile (5 min)

Prezentați pe scurt cursul 
interviului.Dacă ați intervievat deja și nu există

întrebări noi, puteți sări peste acest
capitol.

Prezentați cele mai mari 
probleme ale povestei.

Nucleul interviului. Parcurgeți fiecare
problemă și veniți cu o prezentare a 
produsului care reprezintă o soluție. Arătați
cum produsul rezolvă problema. Faceți
pauză pentru întrebări.

Testați prețul „de pornire”. Nu 
întrebați despre prețul de baza.  În
schimb, spuneți care este modul de 
calcul al prețului și apoi evaluați
imediat reacția.

Cereți permisiunea de a informa, 
contactați în continuare.

Cereți să vă conectați cu oamenii pentru
mai multe astfel de interviuri.

Interviu despre soluție



Când este finalizat interviul despre soluție ?

▪ Cunoaște caracteristicile demografice ale primilor utilizatori

▪Ai o problemă „trebuie să ai”

▪ Puteți specifica proprietățile minime necesare pentru rezolvarea
problemei

▪Aveți un preț pe care cumpărătorul este dispus să îl plătească

▪ Puteți crea o afacere în acest sens (pe baza unui calcul simplu)



Anunt versiunea 1.0

CERERI DEZVOLTARE ASIGURAREA CALITĂȚII ANUNŢ

Unii învață

Pasi mici
pentru

învățare

Reduceți dimensiunea și scurtați timpul dintre cerere și anunț pentru a începe învățarea cât mai repede posibil!

Majoritatea învățării 

se întâmplă aici



Multumim pentru atentie!


