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Oportunități antreprenoriale transfrontaliere corelate cu pachetele turistice FISHNAT 

 

Structura materialului: 

 

1. Prezentarea generală a fiecărui pachet turistic – avantaje – oportunități de afaceri în 

zonele transfrontaliere specifice fiecărui pachet turistic corelat cu baza de date elaborată 

prin proiect (cazare - camping, hotel, motel, pensiuni; transport persoane; alimentație: 

restaurante, puncte mobile de servicii alimentare); asigurare program cultural/artistic; 

comercializare produse specifice pentru pescuit; închiriere ambarcațiuni și/sau unelte 

pentru pescuit; asistență și instruire; agenții de turism etc. 

 

2. Exemplu (generalizat) de plan de afaceri. 

 

3. Concluzii – relația cooperare transfrontalieră – antreprenoriat – turism – pachete 

turistice FISHNAT 

 

1. Prezentarea generala a fiecărui pachet turistic – avantaje – oportunități de afaceri în 

zonele transfrontaliere specifice fiecărui pachet turistic corelat cu baza de date 

elaborată prin proiect  

 

Nu putem vorbi de dezvoltarea antreprenoriatului într-o anumita zonă transfrontalieră 

corelată cu dezvoltarea și promovarea unor pachete turistice sub un singur brand FISHNAT 

fără să avem o imagine asupra fiecărui pachet turistic și asupra facilităților și atracțiilor 

turistice specifice fiecărui pachet. Sunt puse la dispoziția potențialilor antreprenori 

broșurile turistice, metodologiile, filme de promovare pentru fiecare pachet, avantajele 

promovării pachetelor turistice FISHNAT precum și un studiu comun România-Bulgaria cu 

privire la locurile de pescuit recreațional, inventarierea speciilor de pești, patrimoniul 

cultural tangibil și intangibil, unitățile de cazare și unitățile de servit masa din aria de 

interes a proiectului din România și Bulgaria.  

 

Centrarea pachetelor turistice FISHNAT pe pescuit, la care se adaugă alte activități de 

agrement și culturale a pornit de la existența zonelor de pescuit pe Dunăre, dar și în ape 

de interior din județele vecine de pe malul românesc și  cel bulgăresc, respectiv Călărași - 

Silistra, Giurgiu – Ruse, Teleorman - Veliko Tarnovo și practicarea pescuitului neorganizat 

în prezent.  Potențialul de dezvoltare a turismultui în aceste zone, atât din punctul de 

vedere al pescuitului de agrement cât și al obiectivelor turistice este semnificativ. 

Abordarea transfrontalieră precum și crearea și promovarea pachetelor turistice sub 

același brand FISHNAT contribuie în mare măsura la potențarea atractivității și deschide 
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noi oportunități pentru dezvoltarea de noi afaceri, adaptate fiecărui pachet în parte 

funcție de situația particulară a fiecărei zone transfrontaliere aferente fiecărui pachet în 

parte.  

Fiecare pachet turistic are la bază reunirea a câte 2 judete/districte aflate de o parte și 

alta a Dunării,unul în Romania și unul în Bulgaria, ținând cont și apropierea acestora astfel 

încât trecerea turiștilor dintr-o țară în alta să se realizeze într-un timp scurt oferind în 

același timp o mai mare accesibilitate în cooperarea de afaceri între furnizorii de servicii 

pentru turiști. 

Vom face o scurtă prezentare a pachetelor turistice FISHNAT încercând să identificăm, 

pentru fiecare pachet câteva oportunități de dezvoltare de noi afaceri corelate la pachetul 

turistic. 

 

PACHETUL TURISTIC FISHNAT GI-RU - (7 zile)  

 

Principalele activități și obiective turistice recomandate în cadrul acestui pachet sunt: 

- Pescuitul;  comuna Putineiu - Delta Neajlovului sau Balta Comana, sat Vieru, (crap, ten, 

caras, novac, șalău, oblete și roșioară), comuna Greaca - sat Puțu Greci, sat Petru Rareș 

(crap/cteno și caras), Bălănoaia (crap, caras, ten), Dunarea, brațul Ara al Dunării, 

Dunărea, lacul Lipnik, balta Shtraklevo (Ruse) 

• Comana - Parcul Natural Comana, Mănăstirea Comana, Mausoleul Eroilor de la Comana, 

Mănăstirea Delta Neajlovului, Moara de hârtie, Aerodromul Comana, Casa Memorială Gellu 

Naum, Parcul de Aventură Comana. În localitatea Comana sunt 3 unități de cazare: un 

hotel, o pensiune și un han, dar și un restaurant în care turiștii pot servi masa. Hotelul are 

4 stele și capacitate de 30 de locuri; hanul are o capacitate de aproximativ 15 locuri, iar 

pensiunea are 3 margarete și o capacitate de 10 locuri. În această zonă facilitățile 

existente sunt atractive dar nu suficiente, cu atât mai mult cu cât se afla la mică distanță 

de București și este ușor accesibil, marea majoritate a vizitatorilor fiind în prezent în 

week-enduri, cu precădere familii cu copii.  

 

Apreciem ca oportune dezvoltarea în această zonă de noi spații de cazare și de 

alimentație publică, restaurante, inclusiv prezența de rulote mobile cu mâncare, în 

meniul cărora să fie introdus și vedeta – Peștele - într-o concepție nouă, adaptată la 

cerere, îmbinând modernul cu tradiționalul, în paralel cu extinderea serviciilor: pentru 

pescuit- închiriere echipament pescuit, bărci; pentru copii/adulți - plimbări cu barca, 

lecții de pescuit, de gătit pește, transport cu microbus/mașini la obiectivele turistice 

din zonă și/sau în Ruse pentru vizitarea obiectivelor bulgărești, etc.  

 

În prezent exploatarea acestei destinații se realizează cu precădere vara, în week-enduri. 

La facilitățile existente în prezent în Parcul de Aventura Comana pot fi adăugate altele 
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noi, atât out door cât și indoor astfel încât să se prelungească sezonul turistic. Pot fi de 

asemenea valorificate produsele agricole din Giurgiu și Ruse prin comercializarea acestora 

atât în stare naturală cât și preparate specific care să confere un “gust” specific zonei în 

care PEȘTELE joacă rolul principal. 

- Giurgiu – deși dispune de 81 de obiective clasificate ca monumente istorice de diferite 

categorii și la ambele niveluri (național și local) este mai puțin valorificat în domeniul 

turismului. Pachetul turistic FISHNAT GI-RU propune în acest sens următoarele obiective: 

cetatea Giurgiu (secolele al XIV-lea–al XVIII-lea), aflată la vest de Șoseaua Portului, situl de 

la „Malu Roșu“, unde au fost găsite două așezări din paleoliticul superior și paleoliticul 

inferior, Muzeul Județean Teohari Antonescu cu exponatele sale unice, Turnul 

Ceasornicului, Biserica Buna Vestire pictată de Gheorghe Tătărescu și una transformată din 

geamie în biserică creștină. În jurul acestora pot fi amplasate, funcție de fluxul turistic 

rulote mobile cu mâncare, preparate specific cu pește și băuturi, inclusiv cu 

comercializarea de mici suveniruri specifice locului sau/și produse artizanale locale. 

În orasul Giurgiu sunt spații de cazare în 5 hoteluri, 2 moteluri, 2 pensiuni și sunt 

numeroase restaurante. Analizând corect cererea, pot fi deschise noi spații de cazare și 

restaurante dar care să introducă ceva nou, care să iasă din tiparele deja existente. 

Ruse  

În cadrul pachetului FISHNAT GI-RU în orasul Ruse  supranumit „Mica Vienă“, datorită 

arhitecturii sale unice, au fost incluse câteva obiective turistice: Muzeul Regional de 

Istorie, Muzeul de Ecologie cu Acvariu, Muzeul Național de Transport, Monumentul 

Libertății, Galeria de Artă, Muzeul „Viața urbană din Ruse la sfârșitul secolului al XIX-lea și 

începutul secolului XX“ sau Casa Kalliope, Fortăreața Romană Sexaginta Prista, Pantheonul 

Eroilor Renașterii Naționale, Poarta Kyunt Capua a cetății Ruschuk, Expoziția „Familia 

Obretenov“ din casa muzeală „Zahari Stoyanov“, Fortăreața Levent Tabia, Muzeul de 

Ecologie cu Acvariu,  Biserica Sfânta Treime, Catedrala Sfântul Paul al Crucii. Cazarea se 

poate face în  74 de unități, cu peste 1.500 locuri de cazare și condiții de cazare de până 

la 4 stele, peste 10  restaurante ofera preparate culinare tradiționale, dar și 

internaționale. 

În apropierea orasului obiectivele turistice incluse sunt: Parcul Natural Roussenski Lom, 

care face parte din patrimoniul UNESCO și care ofera dincolo de o mare varietate a faunei 

și florei și posibilitatea de drumeții cu bicicleta, cu barca, cu caiac-canoe sau chiar pe jos; 

Parcul și lacul artificial Lipnik, populat cu diverse specii de pești (crap, caras), balta 

Shtraklevo, aflată la 17 km de orașul Ruse; Peștera Orlova Chuka situată la aproximativ 40 

km de Ruse, în apropierea satului Pepelina, Ansamblul Mănăstirea „Sf. Arhanghel Mihail“, 

cunoscut sub denumirea Bisericile din stâncă de la Ivanovo, 22 km de Ruse, în interiorul 

parcului natural „Rusenski Lom“,  Mănăstirea din stâncă „Sfântul Dimitrie Basarabov“ în 

valea râului Rusenski Lom. Pentru obiectivele din afara orasului Ruse sunt posibilități de 

cazare mai reduse, în mare parte asigurând cazare pentru grupuri mici în vile sau pensiuni 
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existând în acest sens potențial pentru dezvoltarea de noi afaceri atât la nivel de cazare 

dar și pentru luarea mesei, inclusiv pentru rulote mobile cu mâncare, valorificând 

inclusiv produsele alimentare autohtone și vedeta pachetului turistic–PEȘTELE. 

Oportunități de dezvoltare de noi afaceri pot fi de asemenea în domeniul transportului 

de persoane, asigurarea de programe artistice, programe speciale pentru copii, 

închiriere echipamente pentru pescuit, “bird watching”, dar mai ales în domeniul 

valorificării activității principale – pescuitul.  

 

PACHETUL TURISTIC FISHNAT SIL-CA (3 zile) 

Pachetul turistic asociază judetul Călărași și districtul Silistra, beneficiind de avantajul 

traversării rapide a Dunarii cu bac-ul sau feribot. Principalele activități și obiective 

turistice recomandate în cadrul acestui pachet sunt: PESCUITUL în Dunare, Iezerul Călărași 

(crap și caras), arie de protecție specială avifaunistică, bălțile Lupșanu 1 și 2 (crap, cteno, 

caras, plătică, roșioară), Balta „La Ciulinaru“ (crap, caras, ten şi novac),  Barajul Antimovo 

(crap, caras, cteno, roșioară, guvid, babușcă sau novac) situat la 10 kilometri est de orașul 

Tutrakan,  explorarea obiectivelor turistice din orașele Călărași, Silistra, Tutrakan 

degustarea preparatelor culinare locale având ca ingredient principal PEȘTELE. 

În orașul Călărași, există 11 unități de cazare, cu peste 200 locuri de cazare și 32 unități de 

servit masa.  Dar numai în cadrul celor 6 pensiuni turistii pot curăța și prepara peștele 

prins deoarece acolo li se pun la dispoziția turiștilor bucătării utilate. Obiectivele turistice 

recomandate sunt: Grădina Zoologică de la Călărași, Muzeul Dunării de Jos, Situl arheologic 

de la Grădiștea, la doar câțiva kilometri de municipiul Călărași, Parcul municipal Călărași, 

plajele, câteva locasuri de cult. 

Deși există deja o bază de cazare și unități de servit masa în Călărași pot fi identificate 

oportunități de dezvoltare de noi afaceri, în principal legate de pescuit: închiriere, 

bărci, ATV-uri pentru transporturi în locații mai greu accesibile pentru pescuit în 

zonele recomandate în pachetul turistic, închiriere/vânzare echipamente și accesorii 

pentru pescuit, echipamente pentru campare, închiriere bărci, rulote mobile cu 

mâncare, băuturi sau/și pentru refrigerare, preparare pește.   

Silistra - În Silistra sunt 16 obiective turistice: Rezervația arhitecturală și arheologică 

națională „Durostorum-Drustar-Silistra“, Parcul de coastă Silistra, Muzeul Arheologic din 

Silistra, Muzeul Etnografic din Silistra, Cetatea Mezhidi Tabia, Rezervația Biosferei 

Srebarna, Bazilica Patriarhala Drastar din sec. IX - XIV, Zidul Fortificației de Nord, Cetatea 

de Sud, Moscheea Kurshumlu, Biserica apostolică armeană „Surp Astidzazzin“, Mormântul 

rabinului evreu Eliezer Papo și Galerie de artă. Orașul Silistra dispune de 11 unități de 

cazare și 25 de unități de servit masa. Unitățile de cazare oferă o capacitate de cazare de 

peste 600 locuri (în total) și o gamă diversificată de servicii, în funcție de dorințele și 

posibilitățile financiare ale turiștilor - atât hoteluri de 5 stele, cât și hoteluri de 1 stea sau 

apartamente individuale. Oportunitățile de dezvoltarea a afacerilor nu sunt aferente 
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creșterii locurilor de cazare ci mai mult în domenii ca: asigurare programe 

cultural/artistice, programe specifice pentru copii, etc. 

Orașul Tutrakan (Turtucaia) este cunoscut pentru practicarea pescuitului și pentru 

construirea de bărci, fiind un vechi port pescăresc la Dunăre. Pe malul opus se află orașul 

românesc Oltenița, cele două localități fiind legate prin intermediul feribotului. Câteva din 

obiectivele turistice interesante sunt Cartierul Pescarilor. Biserica Sf. Nicolae, Muzeul 

etnografic de pescuit dunărean și de construcție a bărcilor. Orașul Tutrakan pune la 

dispoziția turiștilor 4 hoteluri cu peste 50 locuri de cazare și 4 unități de servit masa și se 

află la numai 10 km de barajul Antimovo. Aici pot fi dezvoltate afaceri legate de pescuit 

închiriere/vânzare echipamente și accesorii pentru pescuit, echipamente pentru 

campare, închiriere bărci, rulote mobile cu mâncare, băuturi sau/și pentru refrigerare, 

preparare pește.   

 

PACHETUL TURISTIC FISHNAT TE-TAR (7 zile) – Pachetul turistic asociază județul Teleorman 

și districtul Veliko Tarnovo. Activități și obiective turistice recomandate în cadrul acestui 

pachet sunt: PESCUITUL – în Dunăre, Balta Lazăr, Barajul Alexander Stamboliiski, 

Alexandria, Barajul Yovkovtsi obiective din Turnu Măgurele, Nikopol, Veliko Târnovo. 

Avantajul principal îl reprezintă și distanța, respectiv timpul scurt de trecere a frontierei 

între Turnu Măgurele - Nikopol, cu bacul, ce permite deplasarea de pe un mal pe altul cu 

mare ușurință. 

În județul Teleorman au fost identificate 67 de unități de cazare și servit masa. Acestea 

sunt distribuite cu precădere în cele 5 orașe din județ, dar recomandarea în acest pachet 

turistic este ca înnoptarea să se facă în orașele Alexandria unde sunt 5 hoteluri și o 

pensiune și Turnu Măgurele unde sunt unități de cazare, un hotel și o pensiune.  

Au fost identificate și 55 de locuri în care se poate practica pescuitul recreațional. Cele 

mai întâlnite specii de pești care se regăsesc aici sunt: crap, caras, cteno, novac, șalău, 

biban, somn, știucă și plătică. Sunt întâlnite și alte specii de pești cum ar fi: roșioară, 

oblete, babuşcă, lin sau chiar cegă în principalele zone de pescuit recomandate.  

Dacă unul dintre punctele de intrare în acest traseu turistic este orașul Alexandria, cel mai 

apropiat loc de pescuit este Balta Lazăr, ce se află la 7 km de Alexandria în localitatea 

Poroschia. Aici puteți pescui crap, cteno, caras, șalău, roșioară, novac, somn. Balta este 

una foarte frumoasă, punând la dispoziție pescarilor foișoare, pontoane, căsuțe tip 

camping, grătare, toate contra cost. Deși este amenajat, pot fi dezvoltate și alte afaceri, 

extinderea zonei de campare, organizarea de activități instructive pentru copii, 

închirieri/vânzări  echipamente și accesorii pentru pescuit, bărci, rulote mobile cu 

mâncare/băuturi, etc. 

Dintre obiectivele turistice recomandate în judetul Teleorman amintim: Muzeul Județean 

Teleorman, Catedrala Episcopală Sf. Alexandru și Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel 

(Alexandria), Catedrala „Sf. Haralambie“ din municipiul Turnu Măgurele. 
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Districtul Veliko Târnovo oferă o capacitate de cazare de 239 de unități de cazare, 137 de 

restaurante și alte unități de servit masa. În ceea ce privește pescuitul recreațional, acesta 

se poate desfășura într-un cadru format din 100 de bălți sau pe 17 ape curgătoare, 

incluzând Dunărea, speciile de pești fiind în mare parte similare cu cele menționate pentru 

județul Teleorman.  

Orașul Veliko Târnovo, cunoscut și drept Orașul Țarilor este cea mai cunoscută localitate 

din cele incluse în pachetul turistic FISHNAT TE-TAR și este deja un punct de reper în 

turismul din Bulgaria. Turiștii au la dispoziție o ofertă de cazare de 115 unități (hoteluri, 

pensiuni, case), cu o capacitate de cazare de peste 4000 de persoane și 80 de unități de 

servit masa. Turiștii pot alege să viziteze numeroase obiective turistice: pentru cei 

pasionați de natură, Parcul Marno pole sau dealul Trapezitsa, monumente istorice (cetatea 

Trapezitsa), muzee, galerii de artă (Casa-muzeu Petko Slaveikov, Casa cu maimuța, 

Galerie Mateja, Muzeul Arheologic etc.), biserici și mănăstiri (Biserica Sf. Spas, Mănăstirea 

Arbanassi Nikola) și multe alte obiective turistice.  

Dacă sunteți cazați în Veliko Târnovo puteți merge la pescuit atât la barajul Alexander 

Stamboliyski (50 km) cât și la barajul „Yovkovtsi“ (46 km). Barajul Yovkovtsi este construit 

la 5 km de orașul Elena, pe râul Veselina „Yovkovtsi“ și este unul dintre cele mai mari și 

cele mai pitorești lacuri din Bulgaria. În acest lac se găsesc și se pot pescui mai mult de 10 

de specii de pești: crap, coregon, știucă, roșioară, crap de argint, crap de iarbă, biban, 

somn și altele. Pescuitul este permis numai în anumite locuri. Majoritatea drumurilor către 

baraj sunt drumuri rurale și forestiere, dar la cerere se poate asigura transportul. 

Serviciile însă ar trebui suplimentate astfel încât aceasta ar putea fi o opțiune pentru 

dezvoltarea unei afaceri. Turiștii pot să înnopteze și în localitatea Elena unde există 15 

unități de cazare, oferind peste 500 locuri de cazare (în total) și cu servicii diversificare: 

fie în regim hotelier, de pensiune, cazare la căsuțe sau bungalouri. Majoritatea unităților 

de cazare în regim hotelier sunt hoteluri familiale. Turiștii au la dispoziție în localitatea 

Elena 7 unități de servit masa din care pot alege diverse stiluri culinare. Oferta însă poate 

fi îmbunătățita și diversificata, creat și un brand de mâncare FISHNAT, la care să fie 

adaugate alte servicii de recreere, inclusiv pentru copii. 

 

Festivalului FISHNAT ca produs turistic, este adresat atât persoanelor pasionate de pescuit, 

cât și familiilor acestora, cu o varietate de activități de interior și exterior, care includ 

elemente de entertainment, pescuit sportiv, recreațional și profesionist, conferințe, 

ateliere și expoziții de unelte și dotări specifice pentru pescuit, unelte artizanale specifice 

regiunii de frontieră, produse culinare tradiționale legate de pescuit, colțul cu bucate 

pregătite în fața consumatorilor (”la minut”), spectacole artistice zilnice, cu artiști 

amatori și profesioniști, indiferent de vârstă, ale căror reprezentații să reflecte tradițiile 

din zona de frontieră vizată. La acestea se pot adauga și alte idei tematice pentru alte 

ediții ale Festivalului FISHNAT ar putea fi: 

http://www.interregrobg.eu/


             

 

 

 

 

 

 

www.interregrobg.eu 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

 

FISHNAT Old School – Tehnici vechi de pescuit bazat pe povești și pe demonstrații cu unelte 

vechi de pescuit;: FISHNAT – Pe Dunăre cu barca...; FISHNAT Family; FISHNAT Legende de 

pe Dunăre.  

Alte idei tematice pot fi legate de o anumită specie de pești, similar Festivalului Somonului 

din Asturia (Spania), unde primul somon capturat îi aduce norocosului pescar un premiu de 

10.000 Euro, de evenimente precum ”Serile de pescuit” specifice festivalurilor de pescuit 

din Croația (demonstrații de gătit și degustat bucate tradiționale) sau de pescuitul amator, 

ca în Austria. Însăși organizarea festivalului poate reprezenta o idee de afaceri în cadrul 

unei firme de organizari de evenimente.  

Pe langa ideile de afaceri menționate la fiecare pachet turistic trebuie să luam în 

considerare și alte oportunități:  

- servicii de colectare și distribuție produse agricole, pește care să asigure 

aprovizionarea unităților de alimentație din zona transfrontalieră. 

- agenții de turism care să promoveze și “comercializeze” pachetele 

turistice FISHNAT. 

- servicii de consultanță/consiliere juridică, financiar-contabila pentru 

firmele nou înființate sau cele existente care au relații comerciale 

româno-bulgare sau în comun cu alte state. 

- servicii publicitate, marketing, PR, promovare social media. 

- servicii de IT etc. 

 

Prin crearea brandului turistic FISHNAT se deschid noi oportunități de afaceri în zona 

transfrontalieră targetată și perspectiva creării unui Cluster FISHNAT care să susțină 

dezvoltarea în continuare a activităților economice la nivel transfrontalier.  

 

2. Exemplu (generalizat) de plan de afaceri. 

 

Planul de afaceri constituie un instrument indispensabil întreprinzătorilor ce construiesc o 

afacere sau caută parteneri, managerilor ce propun proiecte noi altor persoane sau 

instituții de finanțare, instituțiilor ce gestionează fonduri pentru proiecte de investiții, 

gestionarilor de proiecte în cadrul așa-numitelor „incubatoare de afaceri” etc. El reflectă 

proiecte de investiții din toate domeniile de activitate. Planul de afaceri este un document 

scris care descrie natura afacerii, piața-țintă, avantajele pe care afacerea le va avea 

asupra competitorilor, precum și resursele și aptitudinile de care dispun proprietarii 

afacerii. Pentru întocmirea lui este necesar să se analizeze cu atenție produsele/serviciile 

oferite, competiția, resursele financiare necesare și alte detalii operaționale. 

 

http://www.interregrobg.eu/


             

 

 

 

 

 

 

www.interregrobg.eu 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

Totodată, planul de afaceri este un instrument de lucru ce îl folosim pentru a începe și 

derula o afacere care necesită resurse materiale, financiare și umane. Prin intermediul său 

este valorificată experiența și realizările din trecut, cu scopul de a proiecta viitorul prin 

cele mai adecvate metode de estimare și aproximare. În consecință, una dintre primele 

sarcini ce trebuie îndeplinite pentru a demara o afacere – și care este de cele mai multe 

ori cea mai dificilă – este de a concepe un plan de afaceri. Pregătirea lui cere timp și efort 

în funcție de natura afacerii și de cantitatea de informație avută la dispoziție. Dar oricât 

de înspăimântătoare ar părea realizarea unui plan de afaceri, ea este o necesitate absolută 

pentru orice afacere. 

 

Deși managementul eficient începe întotdeauna cu planificarea, majoritatea 

antreprenorilor ignoră necesitatea elaborării unui plan de afaceri sau îi acordă o 

importanță minoră. Este foarte redus numărul întreprinderilor mici, ce dispun de un plan 

de afaceri. Incertitudinea și instabilitatea economică, dependența mare de mediul extern, 

lipsa de resurse și cunoștințe creează mari dificultăți în realizarea obiectivelor propuse în 

plan și provoacă o atitudine sceptică a antreprenorilor față de planul de afaceri în special, 

și de planificare, în general. Cu toate acestea, studiile experților occidentali au 

demonstrat că una din cauzele importante ale nivelului scăzut de supraviețuire a IMM, 

microintreprinderilor, este lipsa unor planuri strategice, care ar permite coordonarea 

activității și alocarea eficientă a resurselor disponibile. De aceea, este foarte important ca 

planul de afaceri dintr-un document formal, să devină un instrument managerial, care 

poate fi utilizat de antreprenor pentru evaluarea situației curente și determinarea 

etapelor și resurselor necesare, pentru realizarea cu succes a obiectivelor și scopurilor 

fixate. 

 

De regulă, antreprenorii elaborează planul de afaceri în următoarele cazuri: pentru a 

stabili un plan de acțiune și un instrument de gestiune, pentru a obține un credit bancar 

și/sau pentru obținerea unei finantari nerambursabile, pentru a atrage investiții.  

Valoarea planului de afaceri este determinată, în mare măsură, de calitatea informației 

incluse în el și de fundamentarea propunerilor pe care se bazează. Un rol important îi 

revine procesului de colectare a informației, care prevede lucrul atât cu sursele de date 

interne, cât și cu cele externe. 

Funcție de sursa de finanțare, proprie, rambursabilă sau nerambursabilă va fi întocmit și 

planul de afaceri, de cele mai multe ori formatul fiind specificat în documentație.  

 

Vom prezenta în cele ce urmează, un plan de afaceri la solicitarea unei finanțări 

nerambursabile pentru începerea unei afaceri cu rulote mobile mâncare/băuturi (Street 

food). Vom explicita, acolo unde se poate generaliza, ce și cum trebuie inclus, detaliat.  
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Cuprinsul - capitolele de bază ale planului de afaceri cu indicarea paginilor unde se află 

acestea, pentru ca, persoanele cointeresate în planul de afaceri / evaluatorii, să găsească  

informația necesară mult mai ușor 

 

Dacă vorbim de o societate nou înfiintata trebuie să aveți în vedere că denumirea aleasă 

trebuie să exprime într-o forma domeniul și specificul pe care doriți să-l oferiți. La 

alegerea sloganului, logo-ului/imaginii simbol/emblemei trebuie să aveți în vedere și 

impactul asupra viitorilor clienți, inclusiv în alegerea coloritului. 

 

Exemplul dat având ca scop obținerea unei finanțări nerambursabile urmează un formular 

tipizat pentru a asigura realizarea unei evaluări corecte echivalente pentru toți 

solicitanții. 

 

 

Numele afacerii / firmei  

Sloganul, logo-ul / imaginea simbol / 

emblema 
 

Localitatea și județul de implementare a 

planului de afaceri 
Sediul societății 

Numele și prenumele antreprenorului, 

semnătura acestuia 
 

Valoarea ajutorului financiar 

nerambursabil solicitat (lei)  
 

Data întocmirii planului de afaceri  

 

A. INFORMAŢII GENERALE / PREZENTAREA FIRMEI (DATE DE IDENTIFICARE ALE FIRMEI) 

Denumirea firmei (nume 

ONRC 

 

Date de contact (adresă / 

sediu central, puncte de 

lucru, locație implementare, 

telefon, fax, e-mail, 

persoană de contact, adresă, 

telefon, fax, e-mail) 

 

Forma juridică (de 

constituire) 

 

Data previzionată a înfiinţării 

firmei  

 

Obiectul de activitate / 5610 – Restaurante (pt Romania) 
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Activitatea principală și 

codul CAEN 

Locuri de muncă nou create 

(nr. angajaţi cu contract 

individual de muncă) 

Aici trebuie să luați în considerare timpul de exploatare și locațiile 

preconizate astfel încât să vă asigurați că veți avea acoperită 

întreaga perioadă/zi/lună/an de funcționare, normele legale de 

muncă, acordarea de libere. Puteți să considerați de exemplu 2 

persoane normă întreagă sau 12h cu 24h per rulota 

preparare/servire, 1 persoană întreținere/aprovizionare în cazul 

unei singure rulote de exemplu.   

Asociați / Acționari (nume, 

prenume, ponderea din 

capitalul social în procente) 

 

Conturi bancare Dacă este cazul. Se va completa / actualiza după selectarea 

planului de afaceri și semnarea contractului în vederea acordării 

finanțării nerambursabile 

 

B. PREZENTAREA IDEII DE AFACERE / Descrierea Afacerii 

 

a. Descrierea succintă a ideii de afaceri și a firmei 

Ce specific de produse își propune să servească, preparate calde și reci, într-una sau mai 

multe rulote mobile, grupul ținta căruia se adresează, posibilele locații, modalitatea 

prevăzută de achiziționare a rulotei (surse proprii, leasing, credit),  echipamentele 

specifice. Descrierea preparatelor ce se vor comercializa, detalii dacă este cazul asupra 

caracterului inovativ, natura materiilor prime (de ex bio, pește, produse animale/vegetale 

din ferme proprii sau din județ/district etc) . Estimarea numărului de clienți zilnic, lunar, 

valoarea estimată a consumației și alte date estimate pe cât posibil realist și în baza, dacă 

e posibil a unor studii de piață sau în comparație cu experiențe similare ale altor societăți 

care au derulat același tip de afacere și cu estimări asupra numărului de consumatori 

aferenți pachetelor turistice de ex cel de FISHNAT. 

 

b. Analizați și identificați aspectele favorabile și cele defavorabile (aflate sub 

propriul control sau propria influență, respectiv în afără acestora), care vă pot sprijini 

în decizia de demarare a afacerii propuse. 

PUNCTE TARI (S)  PUNCTE SLABE (W)  

(profesional, educațional, organizatoric, logistic, 

producție / servicii, marketing, resurse etc.) 

Exemplu: 

• Experiența în domeniu a antreprenorului 

(profesional, educațional, organizatoric, logistic, 

producție / servicii, marketing, resurse etc.) 

Exemplu; 

• Lipsa fondurilor suficiente  pentru 
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• Cunoașterea unor afaceri similare care 

funcționează bine 

• Localizare bună a rulotei  

• Introducerea în meniu a unor preparate 

care folosesc materie prima 

pește/locală/naturală/bio de exemplu 

începerea afacerii 

• Firmă nouă fără renume 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI (O)  RISCURI /  AMENINȚĂRI (T)  

(legislație, piață, economic, social,                          

tehnologic, demografic etc.) 

Exemplu: 

• Existența unor spații de locare în zone 

turistice de interes în cadrul pachetelor 

turistice FISHNAT  

• Existența fondurilor nerambursabile 

pentru inițierea afacerii 

• Existența unor producători agricoli în 

zona transfrontalieră, de unde se poate 

achiziționa rapid, ușor și ieftin materia 

primă 

(legislație, piață, economic, social,                            

tehnologic, demografic etc.) 

Exemplu:  

• Reticența consumatorilor 

• Legislație greoaie pentru obținerea 

aprobărilor de locare 

• Dependența de sezonalitatea pachetelor 

turistice 

 

 

 

 

 

c. Analiza / Matricea SWOT 

Realizarea matricei SWOT poate oferi informații semnificative, care să aducă în 

corespondenţă resursele şi capacităţile interne disponibile ale firmei cu caracteristicile 

mediului în care se înființează / funcţionează / se dezvoltă. 

Pe baza informaţiilor obținute tabloul SWOT, se pot combina punctele tari cu 

oportunităţile identificate, căutând să rezolve punctele slabe și riscurile. Profilul SWOT 

poate sprijini dezvoltarea strategiilor necesare luării deciziilor, producerii schimbărilor 

dorite sau coordonării aspectelor ce ţin de avantajele firmei, prin construirea unei matrice 

care să conţină toţi factorii analizați. 

Întrebările fundamentale pot fi: 

• Cum se poate utiliza la maximum fiecare punct Tare (S)? 

• Cum se poate diminua fiecare punct Slab (W)? 

• Cum se poate exploata fiecare Oportunitate (O)? 

• Cum se poate acționa împotriva fiecărei Ameninţări (T)?  

Matricea SWOT 

 Puncte tari (S) Puncte slabe (W) 

Oportunităţi (O) Strategii S–O Strategii W–O 
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Riscuri (T) Strategii S–T Strategii W–T 

➢ Strategiile S–O urmăresc fructificarea oportunităţilor care corespund punctelor 

tari ale firmei.  

➢ Strategiile W–O depăşesc punctele slabe pentru a accesa oportunităţile. 

➢ Strategiile S–T identifică modalităţile prin care firma își poate utiliza punctele 

tari pentru a-şi reduce vulnerabilitatea la factorii de risc.  

➢ Strategiile W–T stabilesc planuri defensive care să împiedice ca punctele slabe ale 

firmei să devină surse considerabile pentru factorii externi de risc. 

 

PUNCTE TARI (S) PUNCTE SLABE (W) 

O
P
O

R
T

U
N

IT
Ă

Ţ
I 
(O

) 

 

Cum putem utiliza punctele tari ale 

afacerii pentru a fi fructificate 

oportunităţile identificate? 

Exemplu: 

Vom utiliza cunoștințele și experiența 

pentru a genera o politică de 

promovare care să îi atragă pe turiști. 

Ce putem face pentru a fi depășite 

punctele slabe ale afacerii pentru a fi 

fructificate oportunităţile identificate?  

Exemplu: 

• accesăm fonduri nerambursabile 

pentru a suplimenta suma 

aferentă investiției inițiale 

R
IS

C
U

R
I 
(T

) 

 

Cum pot fi folosite punctele tari ale 

afacerii pentru a depăşi riscurile 

identificate? 

Exemplu: 

• Vom folosi rețete originale și 

materii prime locale, 

sănătoase, preparate care să 

atragă prin noutate și gust și 

astfel să învingem reticența 

consumatorilor 

• Realizăm un brand propriu 

și/sau utilizăm brandul 

FISHNAT 

Cum pot fi minimizate punctele slabe 

ale afacerii pentru a se reduce 

riscurile identificate? 

Exemplu: 

• Vom utiliza mijloace de 

reclamă cu grad mare de 

penetrare, inclusiv bonusuri 

atractive  

 

3. STRATEGIE DE DEZVOLTARE / DE IMPLEMENTARE PLAN DE AFACERI (prezentarea 

ideii de dezvoltare a afacerii în următorii 3-5 ani) 

În această secțiune, formulați 

 Viziunea – Cum va arata afacerea peste 3-5 ani? Stabilirea viziunii pentru afacere 

înseamnă formularea viselor şi speranţelor în legătură cu evoluţia afacerii, care 
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devine inspirația principală şi cadrul general pentru planificarea strategică. Ce, cu 

ce / cu cine, cum și unde se doreşte a se realiza în cadrul unităţii productive peste 

3-5 ani? 

 Misiunea – Stabilirea misiunii trebuie să răspundă la următoarele întrebări: Ce 

facem? Cum facem? Pentru cine facem? De ce facem? Misiunea trebuie să transmită 

ce este afacerea, ce activități sunt realizate, care sunt clienții și ce anume o face 

unică pe piața vizată. 

 Valorile 

 Obiectivele de dezvoltare – Ce ne propunem (descriere și cantitate) să facem în 

următoarele etape temporale (1-3/5 ani) pentru a progresa / a dezvolta afacerea 

(produse, cifra de afacere, achiziții / desfacere, resurse umane, schema de 

organizare etc.)? Formularea obiectivelor (criterii) – să respecte acronimul SMART – 

să fie specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp 

- să fie precise, clare  (să identifice exact ceea ce se doreşte a se realiza) 

- cuantificabile (să poată fi măsurate) 

- realizabile (se recomandă evitarea stabilirii unor obiective prea ambiţioase, cu 

şanse reduse de a fi atinse) 

- realiste (în condiţiile resurselor disponibile: umane, financiare, echipamente, 

materiale, informaționale, de timp)  

- stabilite în timp 

De obicei, obiectivele fac referire la: performanța financiară, poziționarea pe piață și 

cota de piață, dezvoltarea tehnologică etc. Exemple de formulare a obiectivelor: 

„Realizarea / executarea / înființarea / angajarea ... rezultatului X, în zona geografică 

Y, în perioada (de timp) Z" 

 Activităţile 

- descriu modalitatea de realizare a obiectivelor propuse (ce trebuie făcut și cu ce 

mijloace pentru atingerea obiectivelor). 

- plasarea acestora în timp (Graficul Gantt) pentru a analiza relaţia dintre 

activităţi şi a estima durata necesară realizării fiecărei activităţi. 

 Rezultatele 

- descriu ce se așteaptă a se obține / realiza ca urmare a atingerii obiectivelor 

propuse 

 

a. Formularea viziunii privind afacerea propusă 

Exemplu: Promovarea peștelui și a produselor sănătoase aducând mâncarea la client/turist 

 

b. Formularea misiunii privind afacerea propusă 

Exemplu: Câte persoane vor fi servite zilnic cu preparate originale, proaspete și sănătoase 

cu materii prime achiziționate la nivel transfrontalier. 
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c. Valorile  

Exemplu: 

Calitate – atât a materiilor prime, cât și a produselor vândute. 

Nutriție – hrana cu gust și adaptată valorilor nutriționale normale pentru persoane active 

Decența – prețurile noastre sunt decente, comparativ cu orice fel de concurent. 

 

 

d. Formularea obiectivelor de dezvoltare aferente afacerii propuse 

1.  Dotarea unui restaurant pe roți – rulotă mobilă pentru mâncare (conform conceptului 

Street food sănătos, eventual și cu brand FISHNAT) cu toate echipamentele necesare 

derulării activității, într-o perioadă de 1 an. 

2.  Angajarea a „x” persoane pentru a derula activitățile de street food. 

3. Obținerea, în primul an de activitate, a unei cifre de afaceri de minim „X” lei/leva 

 

e. Graficul Gantt (perioada de implementare – 12 luni, perioada de sustenabilitate – 6 

luni)  

 

f. Rezultate așteptate / indicatori (corespunzător obiectivelor) 

Rezultat(e) / indicatori I  

Exemplu: 

1 rulota pentru street food achiziționata în leasing 

Echipamente  

Materii prime achiziționate 

Rezultat(e) / indicatori  II  

Nr. persoane angajate cu normă întreagă 

Rezultat(e) / indicatori III 

Minim „X” lei/Leva încasați, cf contabilitate în primul an de funcționare 

 

4. ANALIZA PIEȚEI  

 

a. Principalii clienţi (consumatori cu specificul profilului demografic) 

CLIENŢI  DESCRIERE 

Persoane fizice 

- Aspecte socio-demografice (vârstă, sex, 

categorie socio-profesională / ocupaţia, 

educație, persoane cu anumite caracteristici / 

nevoi speciale etc.) 

- localitatea sau zona geografică  

 

Exemplu: 

turiști: pasionați de pescuit, individual 

sau în grupuri turistice – familii cu sau 

fără copii, seniori sau tineri, organizați 

formal sau informal, companii sau alte 
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- situația economică 

- alte aspecte referitoare la produs  

entități ce organizează activități de 

grup, de tipul team-building-urilor care 

au accesat pachetele turistice FISHNAT, 

populație locală, turiști individuali  

Persoane juridice 

- tipuri de agenţi economici sau ramură 

- zona de acţiune 

- mărimea agenţilor economici 

- preferinţele de calitate, de tehnologie sau de 

preţ 

- alte lucruri referitoare la produs / ramură  

 

Exemplu:  

Pentru locațiile aflate lângă obiectivele 

turistice dar și în apropierea birourilor 

se pot livra comenzi accesibiliate 

transport “pe jos” 

 

 

 

 

b. Concurenţa (se completează comparativ și se notează cu „+” sau „-”, ținând cont dacă 

este în avantaj, respectiv în dezavantaj) 

AVANTAJE COMPARATIVE TIPURI DE 

PRODUSE / SERVICII / LUCRĂRI 

CONCURENT 1 

RESTAURANT 

CONCURENT 2 

ALTA RULOTA MOBILĂ 

MÂNCARE 

Produse / servicii / lucrări (calitate, 

cantitate disponibilă, dimensiuni / 

mărime, aspect, materiale / materii 

prime utilizate, materiale / materii 

auxiliare utilizate, piață / modalitate 

de desfacere (vânzare), durata de 

producere / furnizare / execuție, 

promovare, preţ) 

+ - + - 

Calitate 

Cantitate 

Preț 

Materiale și materii prime 

Durata de producție 

Preț 

Varietate 

Exemplu: 

Cele mai apropiate entități concurente 

pot fi un restaurant,  o alta rulota  

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

- 

 

 

- 

 

- 
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5. PROCESE ORGANIZAŢIONALE 

 

a. Descrierea produselor / serviciilor / lucrărilor care fac obiectul afacerii 

DENUMIRE DESCRIERE ȘI BENEFICII RESURSE NECESARE  

Preparate calde sau reci 

Exemplu: 

Preparate din pește proaspăt, 

sandvișuri, salate etc 

Produse agricole proaspete 

Pâine proaspătă necongelată, 

Pește, diverse brânzeturi, etc 

 

b. Procesul de producție – descriere proces 

 descriere sumară a procesului tehnologic (producere bunuri / furnizare servicii – 

materii prime, furnizori, echipamente, resurse umane necesare, după caz) 

Exemplu: 

Se achiziționează materiile prime – în aceeași zi sau cu maximum 1 zi înainte. 

Materiile prime trec prin procesul de prelucrare – spălare, tăiere, porționare, pregătire a 

sandvișurilor, preparatelor calde, etc. 

Preparatele se depozitează în vitrinele achiziționate – vitrina rece pentru produsele reci, 

vitrina caldă pentru preparatele calde.Clientul vine, își alege preparatul, plătește și primește 

produsul, bonus dacă e cazul, băutura și bonul fiscal.  

Tranzacția se încheie. 

 

- descriere echipamente / mijloace fixe necesare procesului de producție (inclusiv 

proprii, după caz) 

Nr. 

crt. 

Echipamente / mijloace 

fixe 
Caracteristici tehnice Furnizor 

Valoare 

(lei) 

1 
Exemplu: 

casă de marcat 

Cu software integrat pentru 

transfer automat al 

registrului de casă 

NA 

 

5 1 rulotă mobilă cu 

generator propriu pentru 

restaurant tip fast 

food/street food 

Etc. Lista se continua cu 

toate echipamentele 

necesare 

Rulota customizată pentru a 

primi echipamente pentru 

pregătit hrana. 

Leasing 

operațional 

 

- descriere spațiu de desfășurare a procesului tehnologic (locul unde firma îşi desfăşoară 

activitatea productivă, dotări, utilităţi necesare) 

Nr. 

crt. 
Denumire Destinație 

Caracteristici                           

(suprafață, 

dotări, utilități 

Situație 

patrimonială 

(proprietate, 

Valoare 

(lei) 
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etc.) achiziție, chirie 

etc.) 

1 Exemplu 

Chirie spațiu 

stradal într-o zonă 

turistică 

NA N mp în zonă  Chirie  

2 Rulota mobile 

mâncare – leasing 

operațional cu 

generator propriu. 

Street Food N mp Leasing operațional  

 

c. Aprovizionare (materie primă, servicii etc.) – descriere proces  

Furnizor 
Materie primă / servicii 

/ produse 

Cantitate necesară  

(pe zi / lună / an) 

Valoarea achiziţiilor 

(lei/Lv) 

Exemplu: 

Materii prime 

Roșii, castraveti, ardei 

gras, cartofi, alte 

legume 

  

Pește    

Pâine    

Total  

 

d. Desfacere / comercializare - descriere proces (venituri anuale preconizate - detaliere 

volum vânzări anuale pentru fiecare categorie de produs / servicii la capacitatea 

maximă a echipamentelor, modalitate de comercializare / livrare – vânzare directă, en 

gros, cu amănuntul, online, rețea distribuție etc.) 

Vânzări la 

capacitatea 

maximă 

Cantitate 

Modalitate de  

comercializare 

/ livrare 

Tip client 

targetat 

Periodicitat

e 

Valoare  

(lei/Lv) 

Exemplu: 

Preparate calde – 

meniuri. Se trece 

întreaga lista 

cuprinzând meniul 

N porții în rulota street 

food 

Adult/copil Zilnic 

Se 

suplimente

ază week-

end 

 

Total      

 

6. SCHEMA ORGANIZATORICĂ ȘI POLITICA DE RESURSE UMANE 

a. Politica de personal (prezentarea aspectelor privind recrutarea / angajare, 

monitorizarea personalului, modul de salarizare / motivare, asigurării securității 

muncii, asigurarea egalității de șanse) 
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Exemplu: Procesul de recrutare și selecție se va realiza în mod transparent, utilizând 

mijloace online (site-uri de specialitate) și offline prin publicarea unui anunț de angajare. 

Etape: interviu, angajare de probă, garanție la angajare, instruire, salarii motivante 

pentru performanță, egalitate de șanse.   

b. Conducerea / Echipa de management / echipa operațională a firmei (completați 

tabelul) 

Nume și 

prenume    

(după caz) 

Funcţia 

Pregătirea 

profesională / Studii 

/ Specializări / 

calificări 

Activități / 

responsabilități 

Nr. ore lucru 

/ salariu 

estimat 

CONDUCEREA  

     

PERSONALUL  

direct productiv (specialiști, lucrători etc.)  

Lucrator 

comercial 

    

c. Organigrama firmei / Organizarea 

Realizați organigrama firmei, precizând doar funcțiile, fără nominalizarea persoanelor 

 

7. STRATEGIA DE MARKETING (Publicitatea și promovarea serviciului / produsului) 

a. Strategia de marketing detaliată 

 Obiectivele de 

marketing 

Mixul de marketing Acțiuni specifice de 

marketing Preț Distribuție Promovare 

Exemplu: 

Preparate 

calde – 

meniuri 

Se trec 

toate 

preparate 

din meniu 

a.  Vânzarea a N 

meniuri zilnic 

 

 La rulotă Flyer 

Prin 

prezența în 

zonă 

1.  Preț 

promoțional 

2.  1 ceai sau cafea 

incluse în meniu 

3.  1 dulce inclus 

 

b. Planul de promovare (descriere strategie de promovare pentru lansarea produselor / 

serviciilor şi estimare costuri anuale de promovare) 

 
Canal de 

promovare 

Tip 

client 

targetat 

Periodici

tate 

Costuri  (lei) 

Anul 1 
Anul 2 Anul 3 

Exemple 

Preparate calde 

Promovare 

directă 

turist Zilnic 12luni x 

30 zile x 

12luni x 

30 zile x 

12luni x 

30 zile x 
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– meniuri 

Se trec toate 

produsele din 

meniu 

Flyere N 

clienți/z

i x în 

medie Z 

lei/clien

t= 

N 

clienți/zi 

x în 

medie Z 

lei/client= 

N 

clienți/zi 

x în 

medie Z 

lei/client

= 

Total       

 

c. Politica de prețuri (strategia de preţuri pentru articolele produse / serviciile furnizate, 

nivelul preţului în comparație cu concurenţa, cu produsele înlocuitoare şi cu calitatea 

acestora) 

Ex. Prețurile sunt bazate pe suportabilitatea de către clienți și pe costul materiilor prime și 

al manoperei. 

 

8. STRATEGIA DE MARKETING (Publicitatea și promovarea serviciului / produsului) 

d. Strategia de marketing detaliată 

 Obiectivele de 

marketing 

Mixul de marketing Acțiuni specifice de 

marketing Preț Distribuție Promovare 

Exemple 

Preparate 

calde - 

meniuri 

Vânzarea a N 

meniuri zilnic 

 La rulotă Flyer 

Prin 

prezența 

în zonă 

 Preț promoțional 

 Bonusuri incluse  

Preparate 

tip 

sandwich 

Etc și se 

trec toate 

produsele 

din meniu 

Vânzarea a N de 

sandvisuri zilnic 

 La rulotț Flyer 

Prin 

prezența 

în zonă 

1.  Preț promoțional 

2.  1 ceai sau cafea 

gratuit  

  

 

e. Planul de promovare (descriere strategie de promovare pentru lansarea produselor / 

serviciilor şi estimare costuri anuale de promovare) 

 
Canal de 

promovare 

Tip 

client 

targetat 

Periodici

tate 

Costuri  (lei/Lv) 

Anul 1 
Anul 2 Anul 3 

Exemplu 

Preparate calde 

– meniuri 

Se trec toate 

Promovare 

directă 

Flyere 

Turiști, 

adulți/co

pii 

Zilnic 12 luni x 

30 zile x 

N 

clienți/z

12 luni x 

30 zile x 

N 

clienți/zi 

12 luni x 

30 zile x 

N 

clienți/zi 
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produsele din 

meniu 

i x în 

medie X 

lei/clien

t= 

 

x în 

medie X 

lei/client= 

x în 

medie X 

lei/client

= 

Total       

 

f. Politica de prețuri (strategia de preţuri pentru articolele produse / serviciile furnizate, 

nivelul preţului în comparație cu concurenţa, cu produsele înlocuitoare şi cu calitatea 

acestora) 

Ex. Preturile sunt bazate pe suportabilitatea de către clienți și pe costul materiilor prime și 

al manoperei.  

 

ANALIZA FINANCIARA 

a. Pentru ideea de afacere propusă, realizați fluxul de numerar pentru veniturilor și 

cheltuielilor aferente operării investiției / afacerii conform formatului Excel.  

Cash Flow 

 

Costuri / lună 

Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 

Încasări (1+2+3+4) 

Subvenție schema de minimis 

din vânzări 

din credite primite 

alte intrări de numerar (aport propriu / acționari,  vânzări de active etc.) 

Total disponibil (I+A) 

Plăți / Utilizari numerar din exploatare 

Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile aferente activităţii desfaşurate 

Cheltuieli cu personalul (salarii, inclusiv contribuțiile aferente) 

Cheltuieli pentru investiţii (echipamente, tehnologie, lucrări etc.) 

Cheltuieli administrative (chirii, utilități, costuri funcționare birou) 

Cheltuieli de marketing 

Servicii cu terţii (contabilitate, expertiză juridică etc., după caz) 

Alte cheltuieli din exploatare (reparaţii / întreţinere) 

Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

Alte cheltuieli 

Credite bancare 

rambursări rate de credit scadente 

dobânzi şi comisioane 

http://www.interregrobg.eu/


             

 

 

 

 

 

 

www.interregrobg.eu 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3) 

Plăţi TVA 

Rambursări TVA 

Impozit pe profit/cifră de afaceri 

Dividende 

Total plăți / utilizări numerar (B+C+D+E) 

Fluxul net de numerar (+/-)/încasări-plăți (A-F) 

Sold final disponibil (I+G) 

 

b. Descrieți succint modul de previzionare a veniturilor și cheltuielilor 

operaționale ale firmei, așa cum au fost evidențiate în fluxul de numerar 

Venituri previzionate 

Veniturile – primul an, În anul 2, În anul 3  

Cheltuieli estimate cu: Ex. Materii prime, pește, pâine,etc  - Total 

 

9. SUSTENABILITATEA AFACERII 

a. Pentru ideea de afacere, prezentați o listă de posibile riscuri care ar putea afecta 

sustenabilitatea afacerii și măsuri de contracarare 

Nr. 

crt. 
Riscuri identificate Surse de risc Măsuri de contracarare 

1.   Exemple; 

Riscuri operaţionale 

Fluctuația personalului 

Salariul prea mic 

Orarul prea dificil 

Indisponibiltate la 

schimbarea locației 

Bonusuri oferite lunar 

Zile libere, pe cât posibil 

2.  Riscuri financiare 

Lipsa fluxului de numerar 

Încasări puține 

Solicitari de la furnizori 

de plăți în avans 

Promovare mai bună 

Prețuri promoționale 

Plata la termen a 

furnizorilor 

3.  Riscuri de piaţă 

Reticența consumatorilor 

Produse noi, netestate 

Materii prime 

necunoscute 

Degustări 

Prețuri promoționale 

4.  Riscuri asociate cadrului 

legal/fiscal 

Modificarea legii 

contabilității 

Modificarea legislației de 

autorizare a restaurantelor 

ASUMATE ASUMATE 
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b. Pentru ideea de afacere, prezentați alocarea pe activități a locurilor de 

muncă nou create și măsuri privind menținerea / dezvoltarea acestora pe o 

perioadă de 3 ani) 

 

a. Aspecte privind protecția mediului, diminuarea consumurilor de materii prime, 

materiale, de energie, combustibil, aspecte de eficiență energetică, 

utilizare/valorificare resurse locale 

- descriere a anumitor aspecte care ar putea să afecteze mediul, precum a soluţiilor 

pentru eliminarea acestor efecte (impactul asupra mediului) 

 

 Aspecte de mediu Soluții 

Exemplu: Produse 

preparate reci sau calde 

Ex. Posibila irosire a resurselor 

 

Contaminarea mediului cu 

deșeuri alimentare 

Se cumpără doar materia primă 

necesară pentru 2 zile  

Colectarea selectivă a 

deșeurilor 

 

b. Aspecte privind utilizarea tehnologiilor noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice 

(TIC) în procesul de producție/ prestare servicii / execuție lucrări, precum și 

aspectele cu potenţial inovativ şi / sau creativ 

 

Activitatea specifică a firmei 
Tehnologii moderne / Soluții 

TIC aplicate 
Argumentație utilizare 

Exemplu - Pregatirea și vânzarea 

de preparate calde și reci pentru 

mic dejun / prânz 

Comanda numerică pe 

echipamentele de gătit 

Posibilitatea setării 

temperaturii la vitrinele de 

prezentare 

 

a. Completaţi tabel în format Excel, atașat, indicând costul total al fiecărui element 

implicat în realizarea activității economice a firmei, adaptând pentru situația concretă a 

ideii de afacere. Se va completa prin introducerea de câmpuri, atât cât sunt necesare, 

pentru specificarea fiecărei categorii de cheltuieli necesare implementării afacerii  

Formular - BUGET DETALIAT FINANTARE PLAN DE AFACERI 

 

c. Planul general de finanţare a ideii de afaceri 

Categorie de cheltuieli 

Sursa de finanţare 

Valoare ajutor 

de minimis 

(lei) 

Contribuție 

proprie (lei) 
Total (lei) 
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Cheltuieli eligibile ajutor de minims, din 

care: 
   

- Cheltuieli cu resursa umană internă    

- Cheltuieli cu active fixe corporale    

- Alte tipuri de costuri    

Cheltuieli neeligibile    

TOTAL     

 

Acesta este un model aplicabil la una din ideile de afaceri sugerate în susținerea 

pachetelor turistice FISHNAT și a fost ales pentru că locația pentru un astfel de business nu 

este fixă și poate fi schimbată funcție de fluxul turistic și are aplicabilitate inclusiv la un 

festival FISHNAT, deci ocazional, la alte tipuri de acțiuni artistice, sportive, culturale la 

nivel transfrontalier, dar mai ales pentru că poate fi accesibil inclusiv în locurile destinate 

pescuitului sportiv organizat în cadrul pachetrelor turistice FISHNAT sau la competiții de 

pescuit.  

 

3. Concluzii – relația cooperare transfrontalieră – antreprenoriat – turism – pachete 

turistice FISHNAT 

 

Cooperarea transfrontalieră româno - bulgară a cunoscut un trend ascendent în multe 

domenii de activitate atât la nivelul autorităților locale cât și la nivelul sectorului privat. 

S-au intensificat schimburile comerciale, culturale, artistice. Turismul, sub toate formele 

lui a fost inclus în prioritățile ambelor țări. Prin proiecte au fost realizate strategii comune 

de impulsionare a dezvoltarii turismului transfrontalier româno-bulgar.  

 

Dar dincolo de strategii, de dorințe, trebuie fapte. 

 

Infrastructura de bază, drumuri, zone de acces, zone de protecție, utilități, politici publice 

sunt apanajul autorităților publice locale și centrale dar acestea, deși absolut necesare, nu 

sunt suficiente pentru a determina dezvoltarea economică, indiferent de ramura 

economică, cu atât mai mult când vorbim despre turism. Este nevoie de inițiativa privată, 

care la rândul ei trebuie să fie susținuta de politicile publice, fiscal, de programe etc. 

 

Cadrul natural există – Dunărea și valori culturale și frumuseți naturale... restul depinde de 

oameni, de întreprinzători, pentru a putea să valorifice ceea ce Natura a creat în această 

zonă. 

 

Pachetele turistice FISHNAT creează cadrul de lansare în turism a unor zone mai puțin 

cunoscute la nivel internațional, chiar și la nivel național, dar pentru a putea fructifica și 
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dezvolta această inițiativă, pe lângă o bună promovare este necesară și o dezvoltare a 

cadrului existent în prezent, ceea ce duce la noi oportunități pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului în zonele targetate.  

 

Prin crearea pachetelor turistice FISHNAT s-a creat în fapt un brand transfrontalier 

care deschide calea pentru deschiderea de noi afaceri care pot profita de acest brand. 

Promovarea antreprenoriatului la nivel transfrontalier este de aceea foarte 

importantă. 

 

Am evidențiat câteva idei de afaceri viabile corelate cu situația existentă și cu 

oportunitatea de a avea mai mulți turiști.  

 

La acestea pot fi adaugate mult mai multe care țin de sfera serviciilor și nu numai. 

Producția locală poate fi încurajată pentru a furniza cele necesare în turism. Idei inovative 

pot apărea, inclusiv legat de dezvoltarea durabilă, protecția mediului, interconectarea 

afacerilor, tranzacțiilor. Apelarea la unele servicii în comun poate contribui la reducerea 

costurilor și implicit la atragerea unui număr mai mare de turiști.  

 

De aceea, toți cei care au viziunea, dorința dar mai ales putința de a dezvolta noi afaceri 

sunt invitați să beneficieze de brandul FISHNAT dar și să îl dezvolte prin contribuția lor. O 

afacere de success, profitabilă pentru întreprinzător devine astfel profitabilă pentru 

comunitățile și economiile transfrontaliere, iar brandul FISHNAT va defini în final, nu 

numai o destinație turistică, ci o întreaga zonă transfrontalieră româno-bulgară. 
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