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Rezumat 

 
Cuvintele-cheie: migrație, plan de afacere, concurență, risc, profit. 

Problema actuală a Republicii Moldova este migrare peste hotare. Aceasta apare din 

cauza șomajului, insuficiența surselor financiare oferite de către companie la care sunt angajați 

oamenii. Condițiile nefavorabile în care lucrează angajații la fel sunt un mare minus ce provoacă 

oamenii de a se elibera din câmpul muncii și a pleca după hotare cu gândul că își vor aranja viața 

în străinătate mai bine ca acasă. Pentru a rezolva această problemă cât de puțin, se prezentat un 

nou plan de afacere care  în scurt timp v-a fi implementat și v-a motiva minim 10 persoane să 

rămână în țara în care s-au născut. Obiectivele principale acestui studiu sunt de  a intra în esența 

antreprenoriatului și inițierea a noii afaceri, de a cerceta cum este corect să implementezi un plan 

de afacere. La această etapă s-au caracterizat conceptele, formele și tipologiile 

antreprenoriatului, s-au descris motivațiile și metodele de intrare în afacere aceste fiind: 

deschiderea unei afaceri noi, procurarea unei afaceri existente sau procurarea unei francize. Se 

descriu detaliat principiile de bază a inițierii unei afaceri noi, la fel s-a definit detaliat însuși 

planul de afaceri și structura lui. La fel se descriu riscurile și strategiile unei afaceri noi.  La 

cercetarea acestui studiu s-a apelat la diferite surse informative: cărți științifice, date statistice, 

discuții telefonice cu furnizorii utilajelor și a materiilor prime, la fel s-a apelat la sursele 

informative web.  

După ce s-a analizat teoretic obiectivele enumerate s-a elaborat un nou plan de afaceri în 

industria de confecții, unde s-a analizat piața, concurenți, s-au calculat costurile totale pentru 

proiect, s-a descris prețul materiei prime, s-a stabilit venitul din vânzări, profitul, riscurile 

companiei, etc. S-au atins toate obiectivele puse anterior și s-a ajuns la concluzia că compania 

mai are nevoie de împrumut, sursele financiare care sunt la moment nu ajung și compania în 

primul an deja v-a avea profit brut în sumă de 440 626 lei. O parte din această sumă v-a restitui 

cheltuielile investițiilor de capital, iar o altă parte a banilor vor fi investiți în dezvoltarea tehnico-

tehnologică a întreprinderii și v-a permite creșterea a volumului de vânzări și diversificarea 

producerii. 
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Summary 

Keywords: migration, business plan, competition, risk, profit. 

The current problem of the Republic of Moldova is migration abroad. This occurs due to 

unemployment, insufficient financial resources provided by the company where people are 

employed. The unfavorable conditions in which employees work in the same way are a big 

minus that causes people to free themselves from work and go abroad with the thought that they 

will arrange their life abroad better than at home. To solve this problem as little as possible, a 

new business plan was presented that will be implemented in a short time and will motivate at 

least 10 people to stay in the country where they were born.  The main objectives of this study 

are to get into the essence of entrepreneurship and starting a new business, to research how it is 

right to implement a business plan. At this stage, the concepts, forms and typologies of 

entrepreneurship were characterized, the motivations and methods of entering the business were 

described, these being: opening a new business, purchasing an existing business or purchasing a 

franchise. The basic principles of starting a new business are described in detail, as well as the 

business plan itself and its structure have been defined in detail. The risks and strategies of a new 

business are also described. When researching this study, different information sources were 

used: scientific books, statistical data, telephone discussions with the suppliers of equipment and 

raw materials, as well as web information sources. 

After theoretically analyzing the listed objectives, a new business plan was developed in 

the garment industry, where the market was analyzed, competitors, the total costs for the project 

were calculated, the price of the raw material was described, the sales income, the profit, the 

risks were established. company, etc.  All the previously set objectives were achieved and it was 

concluded that the company still needs a loan, the financial sources that are currently not enough 

and the company in the first year will already have a gross profit in the amount of 440626 lei 

mdl. Part of this amount will reimburse you the capital investment expenses, and another part of 

the money will be invested in the technical-technological development of the enterprise and will 

allow you to increase the sales volume and diversify the production. 
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Introducere 

Teza de masterat cu tema ”Planul de afaceri ca instrument indispensabil al întreprinderii 

start-up are ca slogan cuvintele marelui politician, diplomat, scriitor și jurnalist Benjamin 

Franklin, care zicea: Iubești viața? Atunci nu risipi ca un nesăbuit timpul, căci din timp este 

făcută viața! 

Mulți dintre noi visează la propria afacere, dar doar câțiva o pot creea cu succes. În 

același timp există multe motive pentru a intra în afaceri: de la schimbări în mediul economic 

până la motive personale. Dar uneori aceasta, în sensul literal al cuvântului, este singura 

oportunitate de a ne arăta profesionalismul în afaceri.Pentru a înființa propria afacere primul 

punct și cel mai important este de a avea viziune și obiectiv. Celelalte fiind propriile motive 

opționale ale fiecărui.  

Mulți antreprenori se angajează în afaceri din dorința de a scăpa de rutina muncii 

angajate, precum și de a obține o libertate totală de acțiune și dreptul de a lua decizii în propria 

companie. Unii visează la un proiect dinamic, în care există multe sarcini interesante și dificile, 

în timp ce alții se străduiesc să obțină ceva calm și romantic – de exemplu, deschiderea unei mici 

cafenele. 

Munca este o parte semnificativă a vieții, deci este important să ne bucurăm de ea. În 

realitate, o slujbă de vis poate să nu fie aceeași ca în vise, dar pe termen lung poate aduce mai 

multă bucurie de realizarea de sine și din acțiune decât o lucrare ne iubită.  

Încă un punct important a unui antreprenor este independența financiară. Proprietarii 

firmelor au fost considerați în permanență bogați. De fapt, printre aceștia există oameni cu  

niveluri de venit diferite, dar independența financiară este un motiv perfect rezonabil pentru a 

deveni antreprenor. Pentru multe profesii piața stabilește un plafon de salariu aproximativ. Dacă 

o persoană este propriul angajator, are dreptul să crească acest nivel în funcție de productivitatea 

și capacitatea de a găsi noi clienți și oportunități de afaceri. În același timp, nu trebuie să uităm 

de impozite și de faptul că veniturile pot fluctua, sunt posibile și cheltuieli neprevăzute și va 

trebui să plătiți plata din vacanță din propriul buzunar. 

La fel un antreprenor începător își poate întruchipa o idee genială. În ciuda faptului că 

fiecare antreprenor aspirant ar trebui să aibă o idee, există în special generatori de idei dornici 
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care îi consideră, cel puțin la etapa inițială, geniali. Adesea, această idee se dovedește a fi un 

produs sau un serviciu de nișă pentru care nu există întotdeauna o piață suficient de mare.În orice 

moment se poate testa cu instrumente simple. Adesea este suficient să le spuneți prietenilor 

despre asta și să puneți o întrebare simplă: sunt gata să plătească pentru acest produs sau 

serviciu?   

Sunt și cei care trebuie să călătorească mult pentru muncă și să petreacă zile și săptămâni 

departe de casă. Timpul, combustibilul și nervii petrecuți în astfel de călătorii îi determină pe 

mulți să se gândească la propria afacere, al cărei avantaj este adesea capacitatea de a lucra de 

acasă. Dacă afacerea se poate face online, aceasta va economisi timp. În cazurile în care o idee 

de afaceri necesită întâlniri cu clienți și parteneri de afaceri, locația biroului sau a companiei 

trebuie să fie bine gândită. 

Mulți oameni sunt cei mai atrași de antreprenoriat de lipsa orelor de lucru clare. 

Programul gratuit al unui antreprenor oferă de obicei mai multe oportunități de a combina 

munca, familia și hobby-urile. Trebuie avut în vedere că la început poate exista foarte puțin timp 

pentru familie și hobby-uri. Programarea eficientă a timpului este o sarcină separată și este 

posibil ca persoanele obișnuite să meargă la serviciu să nu se adapteze imediat la aceasta. 

S-a ales tema : ”Planul de afaceri ca instrument indispensabil al întreprinderii start-up” , 

fiindcă este o problemă ”globală” în țară mulți tineri în zilele de astăzi migrează din Republica 

Moldova, argumentând ”Că vor să scape de sărăcie și își doresc un viitor mai bun!”.  Însă eu 

cred că și în Republica Moldova se poate de dezvoltat cât financiar atât și intelectual, doar este 

nevoie de dorință și de crezarea în propriile puteri.Teza dată v-a fi bine structurată și include 

următoarele etape: 

● În primul capitol se vor explica fundamentele teoretice ale antreprenoriatului și 

inițierea unei noi afaceri. La acest capitol se v-a analiza conceptul, formele și tipologiile 

antreprenoriatului, se v-a descrie motivația și metodele de intrare în afaceri și se vor descrie 

principiile de bază ale inițierii unei noi afaceri. 

● Capitolul doi prezintă planul de afaceri-instrument indispensabil al start-up-ului, 

aici se v-a defini, se v-a descrie motivarea și etapele întocmirii a unui plan de afaceri, se va 

analiza structura unui plan de afaceri și caracteristicile ei și se v-a studia strategia și riscurile unei 

noi afaceri. 

● În ultimul capitol al treilea se v-a elabora modelul inițierii unei noi afaceri în 

industria de confecții. La această etapă se v-a caracteriza industria de confecții din Republica 

Moldova, apoi se v-a motiva alegerea modelului și se vor descrie principiile lansării unei noi 
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afaceri  în domeniul industriei confecțiilor. Iar ultimul pas al tezei v-a fi planul de afaceri a 

întreprinderii noi 
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