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Structura materialului - Noțiuni de bază și cadru legislativ pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului: 

I. Antreprenoriatul - Forme juridice ale antreprenoriatului; 

II. Etapele procesului antreprenorial; 
III. Reguli pe care orice antreprenor la început de drum ar trebui să le respecte; 

IV. Calități pe care trebuie să le aibă un antreprenor; 
V. Inițierea unei afaceri -  cadru legislativ; 

VI. Strategia de marketing 
VII. Politica de promovare 

VIII. Finanțarea afacerii 
IX. Evaluarea şi gestionarea riscurilor 
X. Planul de afaceri 

 
I. Antreprenoriatul - Forme juridice ale antreprenoriatului 

 
Conceptul de antreprenoriat 

• Activitate independentă, desfășurată pe propriul risc, orientată spre 
obținerea sistematică a profitului ca urmare a utilizării bunurilor, vinderii 
mărfurilor, executării lucrărilor sau prestării serviciilor de către 
persoanele înregistrate oficial în această calitate în modul stabilit de 
lege. 

• Capacitatea de a crea și conduce o organizație 
 
Principalele forme juridice sub care se poate înființa o afacere sunt: 
 
În România: 

• Persoane fizice autorizate (PFA) și asociații familiale. 

• Societăți comerciale: 

• Societate în nume colectiv (S.N.C.) 

• Societate în comandită simplă (S.C.S.) 

• Societate în comandită pe acțiuni (S.C.A.) 

• Societate pe acțiuni (S.A.) 

• Societate cu răspundere limitată (S.R.L.) 

• Filială în România  
 
În Bulgaria: 

• Societate cu răspundere limitată (EOOD) - o entitate cu un singur proprietar 
cu responsabilitate limitată 

• Societate cu răspundere limitată privată” (OOD) - deținută de doi sau mai 
mulți parteneri cu responsabilitate limitată 
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• Owner Owner (ET) - un formular de entitate simplificat, potrivit pentru 
întreprinderile foarte mici (responsabilitatea completă a proprietarului) 

• Freelance - o înregistrare individuală personalizată 

• Societate pe acțiuni (AD) - societate pe acțiuni - o societate comercială cu 
capital social deținută de membrii săi 

• Filiala în Bulgaria - Persoanele juridice străine înregistrate în străinătate pot 
înregistra o sucursală în Bulgaria 

Cum alegi forma juridică potrivită pentru ca fiecare alternativă are atât avantaje, cât și 
dezavantaje ce trebuie luate în considerare. Trebuie să se se ia în considerare: natura 
activității ce urmează a fi organizată, mărimea acesteia și posibilitățile de dezvoltare, 
numărul viitorilor parteneri de afaceri, gradul de implicare și de răspundere asumat de 
fiecare dintre partenerii de afaceri, capitalul social disponibil în comparație cu cel 
necesar, ponderea participării fiecărui partener la constituirea capitalului social, 
caracteristicile specifice fiecăreia dintre diferitele forme juridice prevăzute de legislația 
în vigoare etc. 
 
II. Etapele procesului antreprenorial 
 
a) Identificarea oportunității 
Oportunitatea poate fi declanșată de factori diverși, precum: lipsa sau slaba reprezentare 
a unui domeniu de activitate pentru care există cerere datorate unei noi evoluții în 
dezvoltarea zonei, crearea unor premise favorabile datorate unor factori interni sau 
externi; apariția unor noi grupuri țintă la nivel local și/sau internațional; schimbări 
comportamentatle ale potențialelor grupuri țintă; utilizarea eficientă/sustenabilă a 
resurselor naturale locale; intensificarea cooperării la nivel transfrontalier; apariția de noi 
tehnologii;etc. 
 
b) Dezvoltarea conceptului de afacere 
Ideea de afacere trebuie să răspundă unei nevoi din piață, să se diferențieze de 
competiție, să acopere mixul de marketing, care se referă la un produs sau un serviciu, 
preț, promovare, distribuție, să fie o idee care să poată fi aplicată în timp util, să fie 
sustenabilă. 
 
c) Identificarea resurselor necesare 
Resursele diferă în funcție de profilul și de amploarea afacerii, însă, de cele mai multe ori, 
includ în primul rând antreprenorul sau dezvoltatorul afacerii, timpul acestuia, forța de 
muncă, logistica metodelor de distribuție, materii prime, materiale necesare, resurse 
financiare, locații, licențe, utilaje și echipamente și capital social. 
 
d) Obținerea și fructificarea resurselor necesare 
Antreprenorul trebuie să asigurare finanțarea activității curente pe termen lung. Ca regulă 
generală, antreprenorii apelează mai ales la patru categorii de finanțatori ai noilor lor idei 
de afaceri: familie, prieteni sau business angels, bănci și fonduri nerambursabile, cea mai 
actuală și profitabilă sursă sau un mix dintre acestea. 
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e) Implementarea și managementul afacerii 
Leadershipul este o componentă importantă a antreprenoriatului și cu cât o afacere 
utilizează mai eficient resursele de care dispune, cu atât obține și rezultate mai bune care 
să o diferențieze în piață. Managementul eficient al afacerii implică viziune din partea 
conducerii prin utilizarea rezultatelor obținute pentru a dezvolta afacerea. 
 
f) Factorii care influențează mediul antreprenorial 
Factorii care influențează antreprenoriatul sunt de mai multe feluri: 

- Factori legislativ-normativi - controlați de stat, de instituțiile sale și de 
reglementările Uniunii Europeane.  

- Factori sociali - reprezentați de relația cu furnizorii, clienții (posibili și 
actuali), organizațiile statului, posibilii colaboratori și partenerii de afaceri. 
În ceea ce privește factorii sociali interni cu rol determinant în activitatea 
unei companii, cel mai mare impact îl au angajații. 

- Factori de ordin financiar- Creditele, fondurile europene și împrumuturile de 
la stat pot face parte din factorii de ordin financiar. Principalii actori care 
influențează acești factori sunt: instituțiile financiar-bancare, băncile 
naționale. 

- Factori tehnologici - se referă la evoluția tehnologică și la puterea de 
adaptare a afacerii la noile tehnologii. În funcție de specificul firmei, acești 
factori pot influența productivitatea/profitul unei societăți; 

- Factori politici - stau la baza dezvoltării mediului antreprenorial, pentru ca 
regimul politic influențează în mod decisiv apariția sau dezvoltarea mediului 
antreprenorial; 

- Factori de ordin macroeconomic – acești factori globali includ evenimentele 
din economiile puternice ale lumii, politica statelor care dețin monopol pe o 
anumită piață, conflictele, războaiele, acordurile privind circulația 
mărfurilor sau ultimele descoperiri în domeniu. 
 

III. Reguli pe care orice antreprenor la început de drum ar trebui să le 
respecte; 

Există câteva mituri despre antreprenoriat care însă nu pot fi confirmate sau infirmate în 
totalitate. Iată câteva dintre acestea: 
 
1. A fi antreprenor este o calitate înnăscută – în mare parte adevărat pentru că anumite 
trăsături native sunt absolut necesare dar fără o susținere prin învățare și educare  nu sunt 
suficiente. 
 
2. Oricine poate începe o afacere - Este adevărat din punct de vedere legal, dar nu 
oricine poate avea o afacere de succes. Pentru acest lucru este nevoie de mai mult decât 
un set de aptitudini. Sunt necesare cel puțin o idee de business și un plan bine pus la 
punct, disciplina organizatorică și financiară. 
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3. Antreprenorii de succes sunt tineri – Realitatea a dovedit că nu vârsta e un criteriu. 
Abilitățile fiecăruia, curajul dar și pregătirea, viziunea, gradul de organizare și adaptare 
rapidă la nou. Faptul că s-au inițiat progame de finanțare destinate promovării 
anteprenoriatului în rândul tinerilor, dincolo de aceste considerente a avut și are în vedere 
reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor dar și perspectiva dezvoltării de afaceri pe 
termen lung, disponibilitea de a desfășura activități pe termen lung și de multe ori “sub 
presiune”. 
 
4. Banii sunt cel mai important lucru pentru un start-up – afirmația e în mare parte 
adevărata, “No money, no funny” dar, dacă există competență, un plan de afaceri fezabil, 
o strategie clară se pot găsi și surse de finanțare.   
 
Există câteva “reguli” pe care orice antreprenor la început de drum ar trebui să le 
respecte. 
1: Dezvoltă-ți abilitatea de a vedea în oameni „nevoile” și „dorințele” lor! 
Antreprenoriatul nu înseamnă să ai o societate sau o activitate comercială de orice fel, ci 
este o stare de a fi, a ști, un mod de a trăi. Nu te poți numi antreprenor când ți se dă o 
diplomă la un curs de antreprenoriat, fie el și unul acreditat și nici când ți se dă o hârtie 
de la Registrul Comerțului.  
 
2. Învață și aplică câteva principii legate de calculele inițiale (pentru cei care vor să 
pornească o afacere și nu au experiență): 

 cuantumul chiriei la afacerile preponderent offline face diferența între 
reușita și eșec. Cad afacerile care plătesc chirie mare. 

 contează de fapt să cumperi ieftin și să vinzi scump; în spatele acestui 
principiu există o adevărată știință a împachetării produselor și serviciilor. 
La asta trebuie să te îmbunătățești. 

 contează, la început, să ai tu procesul de vânzare/promovare pe mână; orice 
altă activitate poate fi delegată, însă partea de marketing și vânzare la 
început este activitatea principală a antreprenorului 
 

3: Antreprenorul se educă tot timpul! 
 
4: Ai nevoie de un contabil, nu neapărat să înveți contabilitate 
Antreprenorii știu că trebuie să facă bani.Treaba contabililor este să „traducă” activitatea 
lor mai departe și să îi ajute să plătească dări cât mai puține. La fel și cu avocații -  Când 
afacerea crește, un avocat „de casă” este indispensabil, pentru că te scutește de foarte 
multe drumuri și te lasă pe tine să faci ceea ce te pricepi cel mai bine: să creezi. La 
început alege un contabil mai ieftin, ca mai târziu, după ce crești, să reevaluezi situația. 
Nu strică însă și o a doua opinie de contabil sau avocat. 
 
5: Un antreprenor face networking și dezvoltă continuu relația cu clienții 
Treaba antreprenorului este să facă o structură care să acopere o nevoie, principala lui 
preocupare ar trebui să fie partea de vânzare (și marketing). În afacerile mici 
antreprenorul este un om de vânzări prin excelență. Treaba lui este să găsească piețe de 
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desfacere, să găsească clienți, să găsească parteneri, să semneze contracte, să dezvolte o 
activitate intensă de promovare (personală și a afacerii în sine). Afacerile există doar 
dacă există clienți. La început, în afaceri, este vital ca să strângi baze de date cu clienți, 
cu potențiali clienți, cu parteneri, cu potențiali parteneri, cu „concurența”. Contează cum 
răspunzi, cât de repede, cât de confortabil se simte clientul pe măsură ce i se „satisface” 
nevoia, relația pe care o ai după ce se termină tranzacția, flexibilitatea de a face o oferta 
personalizată pentru fiecare. Afacerile se fac în mijlocul oamenilor! 
Dacă nu ai bani de investiții, cel mai simplu este să pornești o afacere în domeniul 
serviciilor și/sau să contractezi pe alții care să facă treaba pentru tine. 
 
6. Flexibilitate și renunțare 
Un antreprenor este în primul rând flexibil. „Dacă ai pierderi mai multe luni la rând, ia în 
considerare și să o închizi și să schimbi domeniul de activitate sau să pornești o altă 
afacere cu banii pe care i-ai strâns între timp. Treaba antreprenorului este să facă bani, nu 
să piardă bani.„ 
 
7. Caută mentori care să îți ofere poveștile lor de succes și modul lor de a gândi 
Ca antreprenor începător de multe ori simți nevoia de modele sau sfătuirea cu cineva care 
a trecut prin situații similare ca să eviți anumite greșeli.  
 
IV. Calități pe care trebuie să le aibă un antreprenor; 
Nu există rețete miraculoase pentru un antreprenor perfect dar putem să evidențiem 
câteva calități pe care acesta trebuie să le dețină, dar desigur acestea nu sunt garanția 
neapărat a succesului. Sunt necesare dar nu suficiente! Iată câteva dintre acestea: 
1. Viziunea – transpusă în planul de afaceri și care este în fapt capacitatea de a vedea 

oportunitatea și de a o fructifica înaintea altora sau mai bine decât alții; 
2. Inteligență și creativitate – care nu sunt neapărat legate de IQ ci de inteligența 

emoțională. Cum definim inteligența emoțională?  
Inteligența Emoțională reprezintă capacitatea de a conștientiza, controla și manifesta 
emoțiile personale, respectiv de a gestiona relațiile interpersonale într-un mod eficient 
și empatic. 
3. Autocunoasterea - Self-awareness - Înseamnă abilitatea de a recunoaște cu precizie 

emoțiile și sentimentele atunci când se întâmplă.  
Nu e deloc ușor să etichetezi ce simți  si de cele mai multe ori nici nu te gândești la ce 
simți într-un anume moment. De câte ori ți s-a întâmplat să țipi la cineva ca apoi să 
realizezi că de fapt tu porți vina pentru că ești enervat de un eveniment anterior.  
4. Stăpânirea de sine – Self-management - reprezintă abilitatea de a-ți folosi 

sentimentele într-un mod constructiv, să te lași ghidat de sentimentele pozitive pentru 
lucrurile care crezi tu că sunt importante pentru tine, sau pentru un interes mai înalt, 
înseamnă să ai grijă la vocea critică interioară – pe care o avem toți – și să nu te lași 
controlat de ea. Doar prin ascultare, acceptare și acțiune, putem schimba ce simțim. 

5. Conștiință sociala – Social awareness - reprezintă capacitatea de a înțelege și simți 
emoțiile, gândurile, motivațiile persoanelor, aptitudine care este de folos în orice 
relație, pentru ca vrei să știi ce gândesc partenerii, colaboratorii.   
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6.  Gestionarea relațiilor – Relationship management - reprezintă capacitatea de a 
inspira și influența persoanele, de gestionarea conflictelor. 

7. Cunoașterea domeniului de activitate - Nu îți deschide o afacere într-un domeniu fără 
a avea minime cunoștințe în acel domeniu sau documentează-te foarte bine întâi! 

8. Perseverență și determinare; în special la început de drum, atunci când obstacolele 
sunt mai mari, greșelile sunt mai frecvente (din cauza lipsei de experiență), iar 
tentația de a renunța este uneori mare. Nu renunțați decât atunci când puteți spune, 
cu maximă sinceritate, că ați făcut „tot ce se putea face”. 

9. Carisma și persuasiune; Un antreprenor carismatic este acela care te captivează 
atunci când îți vorbește despre afacerea lui, pentru că pune pasiune, pentru că știe 
despre ce vorbește, pentru că are viziune. În ceea ce privește persuasiunea, aici 
lucrurile sunt mai simple: antreprenorii cei mai buni reușesc să îi convingã pe cei din 
jur (angajați, parteneri), prin forța persuasiunii, că afacerea lor este o afacere de 
succes și că merită eforturile și suportul lor. 

10. Responsabilitate; antreprenorii sunt oameni care trebuie să dea dovadă de foarte 
multã responsabilitate, fiind răspunzatori nu doar față de propria lor persoana și de 
familia lor, ci și față de toți cei implicați, direct sau indirect, în afacere. 

11. Cel ce decide - Decision-maker - să fie o persoană care ia decizii rapid și eficient.  
Uneori, întârzierea unei decizii poate însemna pierderea unei oportunități sau chiar 
pierderi financiare reale. 

12. Cel ce rezolvă problemele - Problem-solver - „acea persoană care se uită la o 
problemă și o vede ca pe o oportunitate, iar apoi acționează asupra sa”. Niciodată, un 
bun antreprenor nu vine să prezinte probleme, ci soluții. El nu folosește expresia 
„avem o problemă”, ci mai întotdeauna spune „cred că putem găsi o soluție” sau 
„avem o soluție” sau chiar „iată o oportunitate”. 

13. Fler antreprenorial - Gut-feeling – o calitate de cele mai multe ori instinctivă 
susținută și de cunoaștere 

14. Gândire pozitivă – sau capacitatea de a vizualiza afacerea de succes și de a realiza 
acțiunile corecte, la momentul potrivit. 

15. Pasiune pentru propria afacere -O dezvoltare antreprenorială inițială (start-up) care 
nu este bazată pe pasiune, are foarte puține șanse de reușită! Nu poți începe o afacere 
de exemplu doar pentru că poți obține o finanțare nerambursabilă într-un domeniu sau 
pentru că ai auzit că e rentabilă. 

16. Etică personalã - Un antreprenor valoros nu încalcã niciodatã principiile etice în 
afaceri sau în viața personală. Sau, cum ar spune un teoretician al eticii în afaceri, 
„winners never cheat”. Într-un fel, imediat ce ai început sa înșeli, să minți, să joci 
incorect, chiar dacă în aparență afacerea ar putea să meargă foarte bine în continuare, 
în realitate ești deja pe o pantă descendentă, pentru că așa cum minciuna are picioare 
scurte, nici lipsa de eticã nu poate merge mult mai departe. În esență, chiar dacă îi 
convingi pe ceilalți, nu poți să te păcălești pe tine, iar tu vei ști că nu ești un succes, ci 
doar un „eșec deghizat în succes” 

17. Încredere în oameni - Nu poți realiza o construcție antreprenorială durabilă fără a te 
baza „delegare”. Dacă vrei ca businessul tău să crească peste nivelul la care l-ai putea 
dezvolta tu, de unul singur, trebuie să începi să delegi tot felul de activități și decizii 
importante, cu impact în rezultatele afacerii. Iar ca să poți delega aceste decizii și 
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prerogative, trebuie să poți avea încredere în oameni, desigur după o selecție pe 
criterii valorice în concordanță cu necesitățile concrete. 

 
V. Inițierea unei afaceri – cadru legislativ 
România 
I. Legislație națională în România 
Legi 
  Legea nr. 26/1990 - privind registrul Comerțului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 
  Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare; 
  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modicările și completările ulterioare, Titlul V - Capitolul I: Grupurile de 
interes economic;  
  Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare 
  Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul 
Comerțului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu 
modificările şi completările ulterioare 
  Legea cooperației agricole nr. 566/2004 - cu modificările şi completările ulterioare; 
  Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu 
modificările ulterioare; 
  Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi 
completările ulterioare 
  Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, cu 
modificările ulterioare; 
  Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările și completările ulterioare 
  Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu 
modificările și completările ulterioare 
  Legea nr. 120/2015 - privind stimularea investitorilor individuali-business angels 
  Legea nr. 151/2015 - privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările 
ulterioare  
  Legea nr. 152/2015 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
înregistrării în registrul comerţului 
  Legea nr. 182/2016 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 
  Legea nr. 1/2017 - privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
  Legea nr. 129/2019 - pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 Ordonanţe 
  O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 227/2007, cu modificările și completările ulterioare; 
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  O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016; 
  O.U.G. nr. 52/2008 - pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 si 
pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, aprobată cu completări 
prin Legea nr. 284/2008; 
  O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în 
registrul comerţului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010 cu 
modificările ulterioare; 
  O.U.G. nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau 
simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor 
asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului 
de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles 
la 23 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2011; 
  O.U.G. nr. 6/2011 - pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de 
către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, 
cu modificările și completările ulterioare; 
  O.U.G. nr. 2/2012 - pentru modificarea şi completarea Legii societăților nr. 31/1990, 
aprobată prin Legea nr. 193/2012; 
  O.U.G. nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele 
nefiscale, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 165/2014; 
 Hotărâri 
  H.G. nr. 885/1995, privind unele măsuri de organizare unitară a evidenţei acţionarilor şi 
acţiunilor societăţilor, republicată; 
  H.G. nr. 166/2003 privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să 
înfiinţeze o afacere proprie 
  H.G. nr. 1296/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi 
procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39 din 
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
  H.G. nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi 
distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare 
  H.G. nr. 124/2007 privind aprobarea preţului de vânzare al Buletinului procedurilor de 
insolvenţă 
  H.G. nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de 
implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene 
  HG nr. 322/2008 privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de 
activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2, cu 
modificările ulterioare 
  HG nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 
  HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-
2020 a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor 
din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă 
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instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a 
standardelor de publicare a informaţiilor de interes public 
  HG nr. 811/2016 privind înfiinţarea pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a 
unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 
  HG nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice  
  HG nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operaţiuni efectuate de Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 
Ordine 
Ordinul ministrului justiţiei nr. 3117/C/2004 privind aprobarea modelului şi conţinutului 
extrasului de registru şi certificatului constatator 
  Ordinul ministrului justiţiei nr. 1187/C/2005 privind aprobarea Procedurii de comunicare 
a actelor de procedură, a documentelor care le însoţesc şi a informaţiilor cuprinse în 
acestea între instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii şi lichidatorii 
desemnaţi şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea editării Buletinului 
procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment 
  Ordinul ministrului justiţiei nr. 1692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului 
procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor 
judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al 
dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare, cu 
modificările ulterioare; 
  Ordinul ministrului justiției nr. 520/C/2007 privind aprobarea tarifelor de publicare în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă a actelor de procedură emise de administratorii şi 
lichidatorii judiciari 
  Ordinul ministrului justiţiei nr. 1494/C/2008 privind încasarea de către oficiile registrului 
comerţului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate în competenţa de soluţionare 
a judecatorului delegat la oficiul registrului comerţului 
  Ordinul ministrului justiţiei nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de 
eliberare a informaţiilor 
  Ordinul ministrului justiţiei şi libertătilor cetățenești nr. 1355/C/2009 pentru aprobarea 
modelului cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria 
răspundere privind autorizarea funcţionării, cu modificările ulterioare; 
  Ordinul ministrului justiţiei nr. 2176/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile 
de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 
  Ordinul ministrului justiţiei nr. 1788/C/2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile 
auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului 
  Ordinul ministrului justiţiei și președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
492/C/2012 pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi emitere, în format electronic, a 
adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra 
spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de 
sediu social; 
  Ordinul ministrului justiţiei nr. 1082/C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor 
registrului comerţului de pe lângă tribunale cu modificările ulterioare. 
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  Ordinul ministrului justiției nr. 1339/C/2016 pentru aprobarea Regulamentului de 
ocupare a funcţiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului şi a funcţiilor de director, director adjunct la oficiile registrului 
comerţului de pe lângă tribunale 
  Ordinul ministrului justiției nr. 2207/C/2016 pentru modificarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor 
registrului comerțului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 
1.082/C/2014 
  Ordinul ministrului justiției nr. 1876/C/2017 pentru aprobarea structurii identificatorului 
unic la nivel european - EUID al profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului şi a 
modelului certificatului de înregistrare în registrul comerţului; 
  Ordinul ministrului justiției nr. 1877/C/2017 privind aprobarea modului de organizare şi 
de desfăşurare a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi a tarifului pentru aceste activităţi; 
  Ordinul ministrului justiției nr. 1878/C/2017 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea 
de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe 
lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvenţă, copii certificate ale 
actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informaţii din Buletinul procedurilor 
de insolvenţă; 
 Decizii 
  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. X/2006 privind recursul în interesul legii, 
declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 25 din Legea nr.26/1990, republicată, 
astfel cum a fost modificat  prin art. VIII pct. 23 din Legea nr. 161/2003 referitoare la 
cazurile de admisibilitate a cererii de radiere a unei înmatriculări sau mențiuni din 
registrul comerțului. 
  
II.Pașii pentru înființarea unei SRL: 
- Rezervarea denumirii viitoarei societăți;  
- Stabilirea obiectului principal de activitate şi a celor secundare;  
- depunerea capitalului social al firmei (capitalul social necesar pentru înfiinţarea unui SRL 
este de 200 de lei; spre deosebire de PFA, unde răspunderea în caz de insolvenţă este cu 
averea proprie, asociaţii în cadrul unui SRL răspund doar cu patrimoniul înregistrat al 
companiei. Numărul de asociaţi este limitat la 50 într-un SRL, însă o persoană fizică sau 
juridică poate să fie asociat unic);  
- stabilirea sediului social al firmei;  
- redactarea actului constitutiv al firmei;  
- completarea declaraţiilor pe propria răspundere;  
- depunerea actelor şi înmatricularea la Registrul Comerţului.  
 
III.Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală 
şi autorizarea funcţionării societăţii în nume colectiv, in comandită simplă şi cu răspundere 
limitată 
Operaţiuni prealabile 
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1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) - formular, 
completată cu 3 denumiri - detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare 
disponibilitate şi/sau rezervare emblemă - formular. 
Înregistrare 
1. Cererea de înregistrare (original) - formular; 
2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular şi, după caz, Anexa 2 privind 
investiţia străină  - formular; 
3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din 
care să rezulte, după caz, că: 
• persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afără 
acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original);  
• persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia 
specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii 
pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original); 
4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original); 
5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea 
nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original); 
6. Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu 
răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este 
asociat unic în altă societate cu răspundere limitată (original) - detalii; 
7. Actul constitutiv (original) - detalii (Modele acte constitutive: SRL asociat unic, SRL 
mai mulți asociați, comandită simplă, nume colectiv); 
8. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu 
social (copie) - detalii; 
9. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia 
financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu 
social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă 
asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit - formular; 
10. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor 
referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 9 rezultă că 
sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea 
dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social - detalii; 
11. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la 
capitalul social (copii) - detalii; 
12. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la 
constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al 
sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate); 
13. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către 
fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice 
numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru 
deţinerea acestor calităţi (original) - detalii; 
14. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor 
persoane fizice (copie); 
15. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) - detalii; 
16. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean 
străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este 
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înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un 
traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii; 
17. Dacă este cazul: 
• actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane 
juridice (copie certificată); 
• avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, 
prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular - tip); 
• hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a 
fondatorilor persoane (copie certificată);  
• mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe 
seama fondatorului persoană juridică (copie certificată);  
• certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la 
constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara 
de naţionalitate (original şi copie tradusă); 
• avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie); 
• împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru 
persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original); 
18. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detalii; formular - tip; 
19. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii: 
• tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. 
Notă 
• Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului 
comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care 
poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate. 
• Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, 
acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi 
efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului 
comerţului de pe lângă tribunal. 
• Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României 
reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul 
Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu 
corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de 
neînțeles textul acestora. Model 
• Formularele se distribuie la sediul ORC. 
• Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) 
şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu 
valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea 
transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura 
electronică extinsă. 
 
Bulgaria  
SRL în Bulgaria 
Societatea cu răspundere limitată (SRL) poate fi constituită din 1 sau mai mulți asociați. 
În caz de asociat unic un SRL se constituie prin Act constitutiv (statut) și se numește ЕООД. 
Societatea cu răspundere limitată SRL cu mai mulți asociați se constituie prin Contract de 
societate (statut) și se numește SRL (Ltd). Asociații pot fi persoane fizice sau juridice. 
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Societatea este o persoana juridică separată - fiecare asociat răspunde pentru datoriile 
societății numai în limita părților sociale. Practic nici asociatul nu răspunde pentru 
datoriile firmei, nici firma - pentru datoriile asociatului. 
Aportul în capitalul social poate fi în numerar (în cash) sau în natură, varianta în numerar 
fiind mult mai simplă. 
Legislația din Bulgaria permite ca o societatea poate fi înființata cu capital de numai 2 
leva, adica 1 euro. 
Administrator în SRL poate fi numai o persoana fizică (poate fi și din România). 
Societatea poate fi administrată și reprezentată de unul sau mai mulți administratori. 
Administratorii pot să semneze împreuna sau separat. Primii administratori sunt numiți 
prin hotarârea aduăarii generale a asociaților (AGA) de constituire. Administratorul 
semnează un specimen de semnătură la notariat. Societatea poate să schimbe 
administratorul în orice moment prin Hotarâre AGA, care se declară la Registrul 
Comerțului. 
 
În caz de nevoie, societatea poate încheia cu administratorul un contract de administrare 
în care să specifice drepturile și obligațiile lui. În contract poate fi precizată și 
remunerația administratorului, iar pentru aceasta se vor plăti contribuții. 
Administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea și semnează o declarație că nu 
va deveni administrator în altă societate comercială din Bulgaria cu același domeniu de 
activitate, fără acordul adunării generale a asociaților. 
Denumirea societății poate fi verificată online și rezervată la Registru. Orice societate 
declară un sediu la care primește corespondența și la care se află o persoană de contact. 
Orice scrisoare, adresată către sediul societății, se consideră primită legal. 
Societatea cu răspundere limitată se înregistrează la Registrul Comerțului. Registrul 
Comerțului emite un Certificat constatator în care sunt trecute informațiile principale 
despre societate: denumirea, codul de înregistrare, sediul și adresa, domeniile de 
activitate, asociații, administratorii, valoarea capitalului social subscris și vărsat. 
O dată pe an adunarea generală a asociaților aprobă bilanțul și situațiile financiare ale 
societății. AGA aproba și distribuirea dividendelor către asociați. 
Asociatul poate să vândă părțile sociale prin cesiune. Cesiunea se face prin contract de 
cesiune, semnat și legalizat la notariat. Cesiunea se declară la Registrul Comerțului. Odată 
cu cesiunea poate fi schimbat și administratorul. 
 
Etapele pentru înființrea unei firme în Bulgaria sunt: 
Etapa 1 - Redactarea actelor. 
o Forma juridică recomandată este S.R.L.  
o Structura - câți asociați, valoarea părților sociale și administratori; 
o Capitalul social - poate fi de 2 leva sau mai mult; 
o Denumirea firmei - vom verifica pe site-ul Registrului dacă este disponibilă; 
o Sediul; 
o Domeniile de activitate - cu ce se va ocupa firma. 
Etapa 2 - Înregistrarea la Registrul Comerțului. 
o Toți asociații și administratori vin în Bulgaria; 
o Asociații și administratorii semnează actele societății; 
o Specimenul de semnătură se legalizează la notariat; 
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o Se deschide un cont la banca comerciala în care asociații depun capitalul social; 
o Taxele pentru Registrul Comertului se plătesc la banca; 
o La Registrul Comerțului se face rezervarea de denumire; 
o La Registrul Comerțului se depun toate actele societății. 
Pentru depunerea actelor la Registrul Comerțului este necesară prezența fizică a 
asociaților și administratorilor. Etapa 2 durează in jur de o oră și jumătate. 
Etapa 3 - Firma operațională. 
o Aproximativ o săptămână după depunerea actelor, Registrul Comerțului eliberează 
Certificatul Constatator. 
o Se face ștampila; 
o Se retrage capitalul social; 
o Se deschide contul curent; 
o Dacă doriți un cont curent în România se face apostilă după Certificatul 
Constatator; 
o Se semnează un contract de contabilitate cu o firma de contabilitate; 
o Spațiu - în caz de nevoie firma poate închiria un birou, magazin, teren sau depozit; 
o Angajați - pot fi semnate contractele de muncă cu salariații; 
o Contracte - societatea fiind deja o persoană juridică poate să semneze contractele 
cu partenerii; 
o Pe firmă se pot înmatricula mașini. 
Etapa 4 - Înregistrarea în scopuri de TVA. 
Înregistrarea în scopuri de TVA și ca operator intracomunitar se face la Agenția Națională 
de Administrare Fiscală din Bulgaria și durează până la 14 zile; 
Firma va fi înscrisă în sistemul VIES (în care sunt trecute toate firmele din UE, care au voie 
să aplice cota zero de TVA). Firma poate să emită facturi și să încaseze bani; 
Forma juridică cea mai recomandată pentru o firmă din Bulgaria este Societatea cu 
ăspundere limitată. Societatea va fi o persoană juridică din Bulgaria. Răspunderea 
acționarilor este limitată până la valoarea capitalului social. Firma poate fi înregistrata cu 
capital social de numai 2 leva (1 euro); 
Impozitul pe profit în Bulgaria este de 10%, iar pe dividende - 5%; 
Firma va putea să emită și să primească facturi fără TVA (cu cota zero de TVA); 
 
Firma va putea să-și deschidă conturi bancare în Bulgaria la care să aibă acces online 
direct în România. 
 
Cum se depun cererile la Registrul Comerțului 
Cererile pot fi depuse atât la ghișeul oricărui oficiu al Agenției Registrului, cât și în format 
electronic pe  portalul TRRYULNTs. 
Cererile pe hârtie pot fi depuse la orice oficiu local al Agenției Registrului, indiferent de 
sediul comerciantului. Cererile pe hârtie care au fost acceptate de oficiile agenției se 
scanează și se introduc în sistemul informatic al TRRYULNTs. Documentele anexate la 
cereri trebuie să fie originale sau copii legalizate de solicitant sau de un notar. 
Cererile electronice pot fi depuse în orice moment pe portalul TRRYULNTs. 
Cum sunt analizate cererile depuse? 
Fiecare element primit pentru a fi înregistrat în sistemul informatic al TRRYULNTs (cerere, 
hotărâre judecătorească, cerere de corectare a unei erori, cerere de desemnare a unor 
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experți, verificatori, controlori etc.) primește un număr unic de înregistrare în formatul 
„aaaallzzoommss” (an, lună, zi, oră, minut, secundă). După ce a primit numărul unic de 
înregistrare, cererea sau hotărârea judecătorească respectivă este atribuită aleatoriu de 
sistemul informatic al TRRYULNTs unui funcționar al registrului, în vederea examinării sale. 
Cererile de înregistrare, de radiere sau de publicare de acte în temeiul articolului 14 sunt 
atribuite, în mod automat și în ordinea primirii, funcționarilor disponibili. După ce au 
semnalat, prin aplicarea semnăturii electronice, că au terminat de tratat o cerere, 
funcționarii primesc statutul „disponibil” în sistemul informatic. 
În temeiul articolului 19 alineatul (2) din Legea privind registrul Comerțului și registrul 
entităților juridice non-profit (ZTRRYULNTs), funcționarul responsabil de înregistrare emite 
o decizie cu privire la cererile de înregistrare sau de ștergere și la cererile de publicare a 
unui document imediat după expirarea perioadei de trei zile de la primire, cu excepția 
cazurilor în care legea prevede altfel. Cererile depuse de comercianți în scopul primei 
înmatriculări sunt examinate până la sfârșitul zilei lucrătoare următoare zilei depunerii la 
registrul Comerțului, iar decizia se emite imediat după examinarea cererii, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolul 22 alineatul (5) din ZTRRYULNTs, cazuri în care se emite un 
aviz. Cererile de publicare a declarațiilor și rapoartelor financiare anuale, în cazurile 
prevăzute de lege, sunt examinate separat de celelalte cereri, în ordinea în care sunt 
primite. 
În funcție de tipul de decizie, rezultatele pot fi următoarele: 
• avize, semnate electronic de funcționarul responsabil după examinarea cererii, care 
se publică imediat în contul comerciantului și trebuie puse în aplicare în termenul prevăzut 
la articolul 19 alineatul (2) din ZTRRYULNTs; 
• decizii de refuz, semnate electronic de funcționarul responsabil după examinarea 
cererii, care se publică imediat în contul comerciantului; 
• decizii de înregistrare, semnate electronic de funcționarul responsabil după 
examinarea cererii, care sunt vizibile în contul comerciantului cu statutul „în așteptare – 
termen de trei zile” până la expirarea termenului stabilit la articolul 19 alineatul (2) din 
ZTRRYULNTs. După expirarea acestui termen legal, sistemul informatic al TRRYULNTs 
efectuează în mod automat înregistrarea și generează numărul de înregistrare în formatul 
menționat mai sus. Anul, luna și ziua sunt cele ale publicării automate de sistemul 
informatic, în timp ce ora, minutul și secunda indică momentul din ziua precedentă în care 
funcționarul responsabil a emis decizia de înregistrare. 
 
VI. Strategia de marketing 
Strategia de marketing are ca principale obiective: 

a) Să definească piata tinta 
b) Să estimeze/calculeze cota de piață 
c) Să identifice componentele unei campanii de marketing 

Piaţa întreprinderii este spaţiul economico – geografic în care apar produsele sale, 
exprimă raportul dintre oferta sa şi cererea ce i se adresează şi arată gradul efectiv sau 
potenţial de pătrundere în consum (utilizare) a produselor sau serviciilor sale.  
Se pot defini 2 funcții ale marketingului:  
- schimbul de informații dintre producători, distribuitori și consumatori 
- funcția de distribuție si stabilizare a pieței 
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Principalele roluri îndeplinite de marketing 
 

Starea cererii Rolul marketingului Numele strategiei 

1. Cerere negativă “demistificarea” cererii Conversie 

2. Absenţa cererii A crea cererea Stimulare 

3. Cerere latentă A dezvolta  cererea Dezvoltare 

4. Cerere în scădere A revitaliza cererea Remarketing 

5.Cerere neregulată A regulariza cererea Sincromarketing 

6. Cerere plină A menţine cererea Întreţinere 

7.Cerere excesivă A reduce cererea Demarketing 

8.Cerere indezirabilă A distruge cererea Anti - marketing 

 
Oferta reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii pe care un agent economic o poate vinde 
pe piaţă la un preţ dat într-o anumită perioadă. Oferta este influenţată de: preţul 
resurselor, al altor bunuri şi servicii, numărul ofertanţilor, tehnologie, perspectivele pieţii, 
costurile de producţie, nivelul taxelor şi subvenţiilor, condiţiile naturale etc. Evoluţia ei se 
reflectă în curba ofertei şi se măsoară prin coeficientul de elasticitate. 
Raportul dintre cerere şi ofertă reflectă clar şi sintetic situaţia pieţei, interacţiunea lor 
concretizându-se în preţul la care vânzătorii sunt dispuşi să ofere produsul, iar 
cumpărătorii sunt dispuşi să–l cumpere. 
 
VII. Politica de promovare  
Promovarea serviciilor are ca scop informarea cumpărătorilor potențiali cu privire la 
serviciile prestate de firmă, prețul la care și locul unde ele pot fi achiziționate, avantajele 
pe care le prezintă, beneficiile ce se pot obține prin cumpărarea lor. Ea facilitează în 
acest fel luarea  deciziei de cumpărare, asigurând formarea unei imagini favorabile despre 
serviciu, marcă,  firma prestatoare și, prin aceasta, încercarea și acceptarea serviciului și 
impulsionarea  vânzărilor. În același timp, prin intermediul comunicațiilor de marketing 
cumparatorilor efectivi și poteniali li se aduce la cunoștință poziția pe piață a serviciului și 
a firmei, se poate facilita tangibilizarea, oferindu-se elemente, indicii și informații care 
ușurează evaluarea serviciului. 
Mijloacele promotionale utilizate în sectorul serviciilor 
Pe baza rezultatelor unor cercetări empirice, specialiștii americani au ierarhizat 
mijloacele promoționale în funcție de intensitatea impactului lor în domeniul serviciilor, 
astfel: 
− vânzarea personală; 
− reclama de la gură la gură 
− scrisoarea pe adresă 
− publicitatea prin presă 
− publicitatea prin televiziune 
- acum putem adauga social media 
În schimb, în literatura franceză se consideră că sistemul de comunicație a firmei 
prestatoare de servicii cuprinde: 
− personalul de contact; 
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− suportul fizic (elemente tangibile); 
− mijloacele tradiționale (presă, radio, acum putem adauga ca adițional și social media).  
Aceste ierarhii total diferite față de cele formate în cazul bunurilor materiale reprezinta o 
primă particularitate importantă a promovării serviciilor. 
 
Mijloacele de comunicare utilizate în sfera serviciilor 
  Comunicații în mediu  Comunicații interpersonale 

Comunicații interne 
-Publicitate la locul vânzarii 
-.embleme, logo, sigle 
- instrucțiuni de utilizare 

Comunicații interne 
-personal de contact 
-personal de vânzare 
-solicitanți 
-marketing intern 

Comunicații externe 
- inscripții pentru îndrumare 
- semnale de informații 
- reclama 
- marketing direct 

Comunicații externe 
- rețea de agenți 
- public relations (PR) 
- reclama de la gură la gură 

 
VIII. Finanțarea afacerii 
Ca definiție, finanțarea afacerilor reprezintă mobilizarea resurselor de capital de la cei cu 
excedent de resurse (investitorii) spre cei care au nevoie de acestea (agenții economici) 
prin intermediul unor instrumente și mecanisme specifice în cadrul unor piețe organizate 
(piețele monetare sau piețele de capital). 
Antreprenorii de succes, astăzi modele, mentori sau surse de inspirație, spun că cel mai 
important este obiectivul (sau visul) și că toate celelalte elemente, în particular resursele 
financiare, se vor alinia în cele din urmă acestuia. 
Sursele de finanțare provin din: 
1. Capital propriu – include resursele proprii fiecărui antreprenor, resursele de tipul 3F 
(family, friends, fools) precum și resursele atrase de la parteneri privați. 
Din această categorie, practica atragerii de fonduri prin includerea partenerilor privați în 
afacere este frecvent întâlnită, în special în faza de lansare a afacerii. Un angel investor 
va fi interesat să contribuie la creșterea unei afaceri dacă se ține cont de o serie de 
tehnici  dintre care menționăm: 
- credibilitate: o afacere în care pe lângă entuziasmul și încrederea sunt garantate de 
experiența unui consultant experimentat va atrage mai ușor interesul unui potențial 
investitor 
- pasiune: o afacere care se bazează doar pe dorința de a face bani rapid prin 
punerea în practică a unui model de succes deja lansat în piață nu va convinge niciun 
investitor să contribuie la o schemă banală de posibilă îmbogățire 
- informație: chiar dacă la început de drum, o companie tânără/un viitor antreprenor 
trebuie să cunoască în detaliu și să se informeze constant despre resorturile pieței pe care 
vrea să se lanseze. Un investitor va aprecia întotdeauna lecțiile bine făcute, de la planuri 
de business, marketing, analiza competitivă, vânzări etc. 
- contact: e foarte posibil ca un investitor să nu fie interesat de la început de o 
afacere însă menținerea acestuia la curent cu fiecare pas realizat în implementarea unui 
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plan de afaceri îl poate aduce la un moment-dat într-o poziție de interes față de 
respectiva afacere. 
 
2. Credit bancar  
Pentru firmele nou înfiinţate, băncile sunt reticente în a acorda credite. Banca are nevoie 
de siguranţ a că  va primi înapoi banii acordaţi drept credit, şi firmele nou-înfiinţate nu 
oferă  această  garanţie, din diferite motive (nu au istoric, nu au experienţă, nu au foarte 
multe elemente care să  facă  din aceste firme elemente stabile în cadrul economiei). 
Cu toate acestea (sau poate tocmai din acest motiv) prezentarea unei firme nou-înfiinţate 
la o bancă  trebuie să  se facă  astfel încât firma să  fie pusă  în cea mai bună  lumină  
posibilă  în faţa băncii. De foarte multe ori, la prezentarea firmei în faţa băncii, 
întreprinzătorii fac foarte multe greşeli, unele uşor de evitat. O scurtă  listă  a acestor 
greşeli este următoarea: 
1. Supradimensionarea creditului faţă de necesităţile afacerii 
2. Supradimensionarea creditului faţă de posibilităţile firmei 
3. Lipsa documentaţiei necesare pentru acordarea creditului 
4. Lipsa garanţiilor necesare pentru acordarea creditului 
Garanții - pentru obţinerea de la bancă a unei finanţări, întreprinzătorul trebuie să ofere 
băncii anumite garanţii reale pentru rambursarea creditului. 
Garanţiile reale sunt reprezentate de imobilele, echipamentele, automobilele pe care 
întreprinzătorul sau firma sa le au în posesie şi pe care sunt dispuse să le ipotecheze sau 
gajeze în favoarea băncii în vederea acordării creditului. Băncile solicită garanţii (de 
preferinţă  imobiliare) care să  acopere aproximativ 120% din valoarea creditului plus 
dobânda. Pe de altă  parte, băncile doresc o garanţie cât mai lichidă şi exigibilă, pentru că  
nu doresc să  se transforme în agenţii imobiliare. Pentru oferirea altor tipuri de garanţii 
decât cele imobiliare există diverse formule (fonduri de garantare, regarantare, scrisori de 
garanţie din partea altor bănci, etc.). Cele mai cunoscute sunt fondurile de garantare de 
credite. Aceste fonduri garantează  prin scrisori de garanţ ie firmele care doresc să  obţină  
un credit rambursabil. 
3. Programe de promovare a IMM-urilor 
Cunoscându-se reticenţa băncilor în a acorda credite firmelor noi, există programe de 
finanţări, mai ales nerambursabile care se adresează  exact sectorului de întreprinderi 
nou-înfiinţate. 
Fiind finanţări nerambursabile, există un model foarte clar de documentaţie care trebuie 
întocmit. Documentaţia astfel realizată intră  într-un proces de competiţie cu alte 
documentații ale altor firme nou înfiinţate şi cele mai bune proiecte primesc finanţare. 
Aceste tipuri de programe suport pentru IMM-uri sunt atât finanţări rambursabile cât şi 
finanţări nerambursabile. Finanţările rambursabile constau în finanţarea anumitor bănci 
din banii publici, iar banca refinanţează  IMMurile. În acest caz, dobânda este mai scăzută  
decât dobânda pieţei. Finanţările nerambursabile reprezintă  ajutoare financiare acordate 
IMM-urior, ajutoare care provin în principal din două  surse, mai precis bugetul de stat și 
Uniunea Europeană  sau alte organizaţii internaţionale 
 
4. Fonduri de capital de risc 
Prin sistemul fondurilor de capital de risc, întreprinzătorul primeşte un partener în 
afacere, care aduce o sumă  importantă  de bani ca aport la capitalul social al societăţii. În 
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general, fondul doreşte să  fie actioner minoritar la societate şi să-şi retragă  participarea 
în aproximativ cinci ani. Acest tip de asociere cu un fond de capital de risc prezintă un 
mare inconvenient: întreprinzătorul trebuie să participe cu o sumă  mai mare decât a 
fondului, pentru ca fondul să -şi păstreze poziţia de acționar minoritar. În afară de acest 
lucru, in general fondurile de capital de risc nu sunt destinate în special IMM-urilor, ci mai 
ales firmelor mari care doresc o infuzie de capital pentru o anumită perioadă.  
 
5. Leasing 
Leasingul (crédit-bail) este o formă specială de realizare a operaţiei de creditare pe 
termen mediu şi lung pentru procurarea de mijloace de transport, echipamente industriale 
(de ex bucatarii profesionale, echipamente pentru instalații de incalzire, etc). 
Leasingul se poate realiza prin societăţile de leasing unde solicitantul de echipament 
industrial poate apela la această formă de creditare. Echipamentul se cumpără de către 
societatea de leasing şi se închiriază ulterior solicitantului. De multe ori, solicitantul însuşi 
este mandatat în numele societăţii de leasing să cumpere echipamentul de care are 
nevoie. Contractul de leasing se va încheia apoi între societatea de leasing şi solicitant şi 
prin acest contract solicitantul primeşte în folosinţă echipamentul. Această formă de 
leasing se mai numeşte şi leasing comercial, şi reprezintă forma principală de leasing. 
Alte forme de leasing sunt lease-back şi time-sharing . 
1. În forma de lease-back, posesorul echipamentului se confundă cu solicitantul care are 
nevoie urgentă de bani. În acest caz, el vinde utilajul unei societăţi de leasing, închiriindu-
l apoi de la aceasta. 
2. În forma de time-sharing sunt mai mulţi solicitanţi care vor să  utilizeze acelaşi 
echipament, dar fiecare îl foloseşte o anumită  perioadă  de timp.  
Indiferent de forma în care se face leasingul, la sfârşitul perioadei, solicitantul are opţiuni: 
1. încetarea contractului; 
2. continuarea lui pentru o nouă perioadă de timp; 
3. cumpărarea utilajului la preţul prestabilit. 
 
6. Credite de la furnizori și de la clienți 
Finanţarea prin această metodă  este numai pe termen scurt, şi este una din cele mai 
ieftine finanţări. Un cumpărător cumpără un produs de la un furnizor, şi se obligă  să -l 
plătească  peste o perioadă  de timp. În tot acest timp, el foloseşte în interesul firmei 
proprii banii pe care ar fi trebuit să-i achite furnizorului. Invers, un cumpărător achită unui 
furnizor o sumă de bani, iar acesta livrează bunul sau prestează  serviciul la o dată  
ulterioară. În toată  această  perioadă, furnizorul poate să  folosească  banii clientului în 
interesul firmei proprii. Aceste forme de credit se numesc credite reale. Acest tip de 
finanţări reciproce este foarte răspândit în Europa şi cunoaş e extindere şi în România, 
datorită  mecanismelor economiei de piaţă. Evident, acest tip de finanţare reciprocă se 
face între parteneri de afaceri care prezintă  încredere unul pentru celălalt, iar sumele 
care se vehiculează  nu sunt foarte mari, dar sunt suficiente pentru a optimiza fluxul de 
numerar al unei firme pentru o perioadă  scurtă  de timp. 
 
 
7. Creditele pe efect de comerț (factoring și scontare) 
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 Ce este factoringul? Factoringul reprezintă o formă de creditare pe termen scurt 
acordată de bănci comerciale prin compensarea creditului furnizor. Creditul se garantează 
cu o factură înainte de scadenţă. Factura apare dintr-un contract de vânzare - cumpărare 
între un furnizor şi un cumpărător. De fapt, din punct de vedere juridic factoringul 
reprezintă un contract încheiat între bancă (factor) şi client (aderent) prin care factorul 
(banca) se obligă să plătească la prezentarea documentelor care atestă o creanţă 
comercială o anumită sumă de bani în schimbul unui comision. 
Suma de bani pe care o plăteşte banca la prezentarea facturilor poartă denumirea de 
finanţare imediată sau factoring disponibil. Suma de bani pe care banca o achită în 
momentul încasării facturilor poartă denumirea de finanţare la încasare sau factoring 
indisponibil. 
În cazul în care există o factură achitabilă la scadenţă, dar necesitatea de bani apare 
înainte de scadenţă, atunci factura va fi achitată de către bancă la un preţ mai mic decât 
cel înscris pe factură, urmând ca banca să încaseze preţul total. Din diferenţa între preţul 
plătit de bancă şi cel încasat de ea la scadenţa facturii, banca îşi acoperă cheltuielile şi se 
formează profitul ei. Banca va cumpăra, practic, factura la un preţ mai mic. 
 Ce este scontarea? Scontarea reprezintă o formă de creditare pe termen scurt 

acordată de bănci comerciale prin achitarea înainte de scadenţă a unor efecte comerciale 
(trate, bilete la ordin, etc.). 
Scontarea reprezintă o operaţiune de cumpărare de către bănci a efectelor de comerţ 
deţinute de clienţii lor în schimbul acordării creditului de scont şi reţinerii de către bancă 
a unei sume denumită agio formată din valoarea scontului adunată cu comisioanele. Ca 
orice operaţiune de creditare, scontarea presupune depunerea unei garanţii stabilite de 
comun acord şi concretizate printr-un procent aplicat la valoarea nominală a efectelor 
scontate. 
Un efect comercial reprezintă un  angajament pe care un trăgător îl ia în numele unui tras 
în favoarea unui beneficiar. De exemplu, un plătitor (trăgător), depune banii la o bancă  
comercială  (trasul) şi emite un cec (efectul comercial) către un furnizor (beneficiarul), 
urmând ca furnizorul (beneficiarul) să  recupereze banii de la banca comercială  (trasul) la 
scadenţă  prin prezentarea cecului (efectul comercial). În cazul în care beneficiarul are 
nevoie de bani înainte de scadenţă, el poate sconta efectul comercial respectiv la o bancă 
comercială, urmând ca banca să-l onoreze la o sumă  mai mică  decât cea înscrisă  pe 
efectul comercial, şi să recupereze la scadenţă  banii de la tras, sau să  resconteze efectul 
comercial înainte de scadenţă  la altă bancă  sau chiar la Banca Naţională. 
Scontarea, rescontarea şi factoringul se fac din raţiuni financiare (un ban pe care îl avem 
astăzi, valorează  mai mult în valoare actuală  decât cinci bani peste doi ani, chiar dacă  
nu sunt erodaţi de inflaţie). 
 
IX. Evaluarea şi gestionarea riscurilor 
Un antreprenor trebuie să ţină cont de faptul că afacerea sa este asemeni unui copil: la 
început, trebuie să îi acorde atenţie şi grijă şi să investească în permanenţă în viitorul ei, 
iar pe parcurs, trebuie să îi dea tot mai multă independenţă. Afacerea va creşte şi 
antreprenorul va trebui să crească odată cu ea. 
Ce este riscul - Prin risc înţelegem un obstacol sau un eveniment, a cărui potenţială 
apariţie ar putea dăuna activităţilor intreprinderii, un eveniment nesigur, însă care, dacă 
se produce, va cauza probleme serioase afacerii. Cele mai întâlnite riscuri pe care le iau în 
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considerare antreprenorii sunt cele de finanţare şi de resurse umane, însă riscurile se 
găsesc la nivelul tuturor direcţiilor firmei (interne) şi în afără acesteia (externe). 
Identificarea constrângerilor şi a riscurilor - Cunoaşterea constrângerilor este 
importantă nu numai din punctul de vedere al aprecierii oportunităţii de a demara o 
afacere, ci şi pentru definirea strategiei acesteia. Constrângerile pot fi legate, de multe 
ori, de timp, de personal, tehnologice, de buget, etc. Pentru afacerile mici, în general se 
solicită două analize importante pentru stabilirea condiţiilor curente, a oportunităţilor şi 
ameninţărilor din mediul intern al organizaţiei şi din mediul extern, respectiv analiza 
SWOT şi analiza STEP (sau PEST). 
Aceste două analize pot fi suficiente pentru identificarea riscurilor şi ameninţărilor majore 
la adresa proiectului. 
Analiza capacităţii de dezvoltare a organizaţiei 
Condiţiile esenţiale pentru ca o afacere să demareze şi să se dezvolte cu succes sunt: 
fezabilitatea ideii de afacere şi capacitatea organizaţională. Pentru a determina acest 
aspect, se utilizează instrumente de analiză, precum chestionarul, în care întrebările se 
referă la: resursele; experienţa similară; structura organizaţiei şi resursele umane; criterii 
ale stării economico-financiare. 
Analiza SWOT - este un instrument de analiză a potenţialului unei entităţi (individ, grup, 
organizaţie) de a duce la bun sfârşit o acţiune, o investiţie sau un proiect. Analiza SWOT 
surprinde elementele esenţiale interne şi externe organizaţiei. Astfel, pe plan intern, se 
identifică punctele tari (S) şi cele slabe (W), iar pe plan extern oportunităţile (O) şi 
ameninţările (T) existente.  
Aspectele interne sunt direct controlabile de către manager/antreprenor, pe când cele 
externe nu pot fi influenţate de acesta (deşi afacerea este influenţată de ele). Aspectele 
externe au în general un caracter potenţial (nu sunt împlinite la momentul analizei). 
Analiza SWOT va releva dacă punctele forte ale unei organizaţii sunt suficiente şi pot fi 
valorificate în oportunităţile identificate, ceea ce înseamnă că ideea de afaceri este 
viabilă, iar oportunităţile şi avantajele ei depăşesc obstacolele şi ameninţările exterioare; 
dacă acest lucru nu este posibil şi/ sau dacă punctele slabe tind să se materializeze în 
ameninţările identificate la adresa proiectului, atunci capacitatea organizaţională în 
privinţa acestui proiect este pusă sub semnul întrebării. 
 
X. Planul de afaceri 
 
Planul de Afaceri va avea următorul format recomandat: 
 
I. SCOPUL 
O scurtă descriere (1 pag) a obiectivelor Planului de Afaceri.  
Utilizaţi cuvinte cheie in descriere (cine?, ce?, unde?, când?, de ce?, cum?, cât de mult?) 
pentru a descrie următoarele: 
• Scopul acestui Plan 
Va fi folosit ca document de bază pentru propunerea financiară şi intocmirea Bugetului   
• Compania Dumneavoastra (cine, ce, unde, când) 
• Cine raspunde de Management si Care sunt punctele tari ale Managementului? 
• Care sunt obiectivele şi De ce consideraţi că  veţi avea succes?. 
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• Dacă aveţi nevoie de finanţare, de ce?, cât de mult? cum intenţionaţi să returnaţi 
cofinanţarea in cazul in care aceasta va fi un imprumut de la o bancă. Cum va fi 
amortizată investiţia. 
II. PLANUL DE ORGANIZARE  
1. O scurtă descriere a afacerii 
• Într-un paragraf sau doua vă rugăm să oferiţi o scurtă descriere a afacerii 
dumneavoastră; 
• Dacă deja exista întreprinderea, o scurta descriere a acestei întreprinderi: cine sunt 
proprietarii, care sunt serviciile oferite, care este experienta anterioara in operarea unor 
proiecte similare.  
• Care este experienţa dumneavostră in această afacere (implementare şi intreţinere 
a rezultatelor proiectului) 
2. Listaţi şi oferiţi o scurtă descriere a produselor si serviciilor ce va propuneţi să 
le oferiţi. 
3. Locaţia 
• Descrieţi proiectul in locaţia propusă. 
• Costurile proiectului asociate cu locaţia. 
•  Specificaţi angajamentele legale, utilităţile, etc. in Documentele Suport. 
4. Implementarea Proiectului  
Descrieţi metodologia şi procesul de implementare; ce echipamente sunt necesare. Care 
sunt capacităţilor lor? Care sunt materialele necesare pentru operare? Cum intenţionaţi să 
le procuraţi şi de unde? Sunt suficienţi furnizori pe piaţă şi cu preţuri acceptabile? Cum vor 
fi asigurate utilităţile? Aveţi toate avizele şi acordurile pentru operare sau le puteţi obţine 
până la inceperea perioadei de durabilitate a proiectului? Cum veţi asigura sistemul de 
calitate? Care tip de asigurare a afacerii este necesară ? 
5. Management  
• Listaţi persoanele care sunt sau vor fi responsabile de afacere. 
• Descrieţi responsabilităţilor lor şi abilităţile fiecăruia. 
• Precizaţi salariile pe care le propuneţi pentru fiecare. 
6. Personal 
• Câţi angajati veţi avea şi în ce poziţii din statul de funcţii (in următorii 3 ani, 5 ani)? 
• Care sunt calificările necesare?  
• Câte ore vor lucra zilnic fiecare şi cât vor fi plătiţi pe lună? 
7. Costuri operaţionale şi de întreţinere  
Descrieţi şi calculaţi costurile de operare şi întreţinere (forţa de muncă, pe categorii, 
materii prime, materiale, energie, alte utilităţi, servicii-subcontracte, concesiune/chirie 
plătite de proprietar, amortizarea dacă este cazul, costuri administrative, regie, etc.) 
 
III. PLANUL DE MARKETING  
Planul de Marketing defineşte toate componentele strategiei dumneavoastră de vânzări. 
Veţi oferii detalii referitoare la analiza pieţei, vânzări, publicitate, relaţii cu publicul. 
1. Analiza pieţei 
In general explicaţi cine are nevoie de serviciile oferite de proiect şi de ce (rezultate ale 
Studiului de Marketing) 
• Piaţa, investiţiile ce vor fi efectuate,  dimensiunile pieţei şi distribuţia aşteptată. 
•  Care sector al pieţei acoperă proiectul? 
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• Ţinta (identificaţi ţinta demografică şi specificul sectorului sau al nişei vizate pe 
piaţă). 
• Competiţia (descrieţi competitorii majori, evaluaţi punctele lor tari şi slabe). 
• Trendul pieţei (identificaţi trendul industriei şi al consumatorilor). 
• Operarea proiectului, plan de lucru/sezonalitatea (In ce ore ale zilei şi în care zile 
ale săptămânii va fi proiectul in operare; analizaţi sezonalitatea dacă este cazul şi vă 
rugăm să vă asiguraţi că aceasta reflectă previziunile dumneavoastră) 
2. Strategia de Marketing  
• Descriere generală (alocaţia bugetară %). 
• Metode de vânzare si distribuţie(magazine, birouri, cataloage, adrese web). 
• Politica de preţuri şi tarife(strategia de preţuri si pozitia competitiva). 
• Strategia de vânzări (vânzări directe, distribuţii directe, e-mail, reciprocitate, 
etc.). 
• Stimularea / Promovarea vânzărilor (eşantioane, cupoane/taloane, promoţii on-
line, etc.). 
• Strategia de publicitate (tradiţională, web, media, sponsorizări pe termen lung). 
 
IV. EVALUAREA RISCURILOR 
V. PLANUL FINANCIAR SI DE AFACERI 
Se  furnizează proiecţiile lunare/anuale pe perioada minimă care acoperă complet 
rezultatele de impact propuse in proiect, pentru urmatoarele situaţii financiare: 
1.Cash Flow (inclusiv costul creditului / cofinanţării);  
2. Profit şi pierdere; 
3. Bilanţ [proiecţie anuală]. 
Bibliografie: 
Marius Ghenea - Antreprenoriat. Drumul de la idei catre oportunitati si succes in afaceri 
Adrian Vântu- Psihologia romanilor inteligenti 
Kotler Keller - Marketing Management 
Simona Aurelia Bodog, Lorian Dorel Bodog, Dorina Roca – Universitatea din Oradea-
Particularitati ale promovarii serviciilor  
Christopher, M., Payne, A., Ballantyne, D., Relationship Marketing, ButterwortHeinemann, 
Oxford, UK, 1991 
Toqner, G., Langlois, M., Marketing des services. Le défi relationnel, Gaëtan Morin Editeur, 
Dunod, Paris, 1992 
Cristian Paun, Finanţarea Afacerilor. Oportunităţi de finanţare în contextul integrării 
europene, Bucureşti 2008 
http://www.plandeafacere.ro/cum-sa/cum-sa-finantezi-o-afacere/sursele-de-finantare-
ale-afacerilor 
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