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Planificare Financiară
Antreprenor de Succes
Oportunități de finanțare
Managementul Timpului

Cuprins: „Succesul pare să fie legat
de acțiune. Oamenii de
succes continuă să se miște.
Ei fac greșeli, dar nu
renunță.” 

Conrad Hilton
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Planificarea este cheia succesului in orice domeniu

    Planificarea financiara este procesul prin care rezolvam provocarile financiare pentru a ne

atinge obiectivele, dezvoltand si implementand un Plan Financiar care ia in considerare situatia

curenta de la care pornim si obiectivele financiare pe care dorim sa le atingem.

Planificarea financiara este procesul prin care stabilim, planificam, atingem si revizuim

obiectivele financiare printr-un management financiar adecvat. Scopul procesului de

planificarea financiara este sa ajungem sa ne controlam situatia financiara.

   Planificarea financiara personala ne ajuta sa realizam „harta banilor” nostrii, de unde vin si

unde se duc, cu scopul de a-i directiona in sensul in care ne dorim. Realizand un Plan Financiar

Personal, vom avea imaginea completa a situatiei noastre financiare cu plusuri si minusuri, dar

si cu oportunitati si amenintari. Intocmirea Planului Financiar Personal desi este o activitate

complexa care ne va solicita timp si implicare, nu este o activitate pentru care avem nevoie de

studii superioare de specialitate.

   Pentru a avea succes in planificarea financiara trebuie sa stii unde te afli in prezent, unde vrei

sa ajungi si sa fi perseverent in eforturile tale de a ajunge acolo.

   Planificarea financiara presupune evaluarea situatiei noastre actuale, stabilirea obiectivelor

financiare pe care vrem sa le atingem si identificarea pasilor ce trebuie urmati pentru a ne

atinge obiectivele.
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Planificare Financiară



 

Chiar și cei mai mari antreprenori au făcut greșeli sau și-au asumat
 faptul că nu sunt buni în absolut tot ce ține de antreprenoriat. 

Însă asta nu i-a împiedicat să își dezvolte noi abilități sau să caute oamenii potriviți care să îi
ajute să ajungă acolo unde și-au dorit. 

Deci ce calități  ar trebui să ai pentru a deveni un antreprenor de succes?

Pasiunea. Deși nu este neapărat o calitate ci mai degrabă un aspect, o dorință care există în
orice om, este chiar pasiunea. 

Dacă stai să asculți un antreprenor care a reușit să dezvolte o afacere ducând-o la succes, îl vei
auzi vorbind înainte de toate despre pasiune. Totul pleacă de acolo. 

Pentru că pasiunea este cea care te determină să nu renunți și să cauți mereu soluții, indiferent
de situațiile cu care te confrunti în business. 

Independență în gândire. Aceasta este cu siguranță o calitate pe care doar antreprenorii o au. 

 Iar dacă simți că încă te lași influențat de anumiți oameni care îți pun la îndoială ideile și
dorința de a reuși, trebuie să scapi de această gândire. 

Un antreprenor gândește întotdeauna dincolo de limite și crede că orice este realizabil. Nu
neapărat ușor, ci realizabil. 

Optimism. Una dintre calitățile cu care unii se nasc dar care face parte din acele  trăsături ale
unui antreprenor de succes care se pot dobândi pe parcurs este optimismul. 
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Antreprenor de succes
 

https://www.business-education.ro/fara-categorie/10-calitati-ale-unui-antreprenor-de-succes/
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Antreprenorii sunt mereu convinși că vor reuși, indiferent de încercările prin care trebuie să treacă
și de câte ori. 

Ei nu se lasă și nu concep că ideea lor nu va ajunge la succes. Deși considerați visători, de fapt
aceștia sunt doar optimiști care își duc întotdeauna visul la îndeplinire. 

Încrederea. O calitate care ține foarte mult de personalitatea ta și care poate fi cultivată chiar
dacă nu te naști cu ea. 

Asta nu presupune că nu vei avea îndoieli ci că pur și simplu crezi că se poate, că există o
alternativă chiar și atunci când tu nu o vezi. 

Iar antreprenorii de succes, au încredere că ideile lor sunt posibile chiar și atunci când, la prima
vedere par imposibil de realizat. 

Ingeniozitatea și rezolvarea problemelor. De multe ori cele mai dificile probleme se rezolvă
extrem de ușor. Însă pentru a găsi calea, trebuie să fii ingenios. 

Iar antreprenorii de succes știu cum să se folosească de ceea ce au pentru a-și atinge obiectivele
și a rezolva problemele. 

Tenacitatea. Perseverența este calitatea care îl caracterizează pe orice antreprenor de succes.
Atunci când te uiți doar la succesul său cu siguranță nu vei vedea și greutățile sau obstacolele pe
care acesta le-a avut de depășit. 

Dar vei vedea faptul că acesta a avut puterea de a nu renunța niciodată. 

Viziune și focus. Viziunea este chiar rezultatul sau scopul pentru care îți dorești să ajungi acolo
unde îți propui. Iar viziunea de ansamblu te ajută să nu te împiedici la fiecare greutate mică ci să
vezi dincolo de asta, să vezi că se poate. 

Atât timp cât focusul tău este rezultatul nu ai cum să nu reușești. La fel au făcut toți antreprenorii
care au reușit și este unul dintre marile secrete ale antreprenoriatului. 

Orientare spre acțiune. Nici un antreprenor nu așteaptă ca lucrurile să vină înspre el ci acesta
face lucrurile să se întâmple. Deci un prim pas este evitarea amânării și trecerea la acțiune. De aici
provine experiența dar și succesul.

Antreprenor de succes
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Vrei să pornești o afacere, dar nu dispui de resursele necesare? Mai jos îți
propunem o listă cu linkuri active de programe care oferă asistență (scheme de
credit, granturi sau subvenţii) pentru antreprenorii moldoveni.

Surse de finanțare DCFTA:

1. Sursă cu peste 30 programe de finanțare - www.finanțare.gov.md
2. Granturile pentru întreprinderile mici și mijlocii care aplică inovații în
afaceri / PNUD Moldova - www.inobiz.md
3. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – proiecte de
finanțare - www.ebrd.com
4. Proiectul de Competitivitate al USAID - civic.md/grants
5. Oportunități de finanțare în cadrul Proiectului privind Competitivitatea
Agriculturii Republicii  Moldova/ Banca Mondială - www.worldbank.org
6. Banca Europeană de Investiți i :  Împrumut Procredit pentru ÎMM-uri și
Proiecte Prioritare II - www.eib.org
7. Principalele surse de finanțare din partea UE - www.ec.europa.eu
8. Programul COSME al UE - www.mec.gov.md
9. Proiectul Agricultura Competitivă în Republica Moldova (MAC-P) -
www.capmu.md
10. Programul de parteneriat de afaceri publice private - www.entwicklung.at
11. Programul Horizon - 2020 al UE - www.ec.europa.eu
12. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură - www.aipa.gov.md
13. Fondul de Garantare a Creditelor - www.fgc.odimm.md
14. Proiectul de Ameliorare a Competitivității  (PAC II) - www.uipac.md
15. Granturi propuse de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă -
www.ifad.md
16. Programul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală – ENPARD (2016-2018) -
www.enpard.md
17. Proiectul de Restructurare a Sectorului Horticol „Livada Moldovei” -
www.aipa.gov.md
18. Credit de asistență oferit de Guvernul Polonez - www.aipa.gov.md
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Oportunități de finanțare

http://finantare.gov.md/
http://inobiz.md/financial-support/?lang=ro
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance.html
https://drive.google.com/file/d/0B0xWgeRlBVHvNVlwd2VhWlpacWs/view
http://www.worldbank.org/projects/P127125/moldova-agriculture-competitiveness-project-gef?lang=en
http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140513.htm
http://ec.europa.eu/budget/funding/small-companies/main-funding-sources_ro
http://www.mec.gov.md/ro/content/cosme
http://www.capmu.md/
http://www.entwicklung.at/en/funding/business-partnerships/steps-in-a-private-sector-cooperation/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.aipa.gov.md/ro/posibilitati-de-finantare
http://www.fgc.odimm.md/
http://uipac.md/cep-ii
http://www.ifad.md/services/granturi/
http://enpard.md/index.php/ro/
http://aipa.gov.md/ro/content/proiectul-de-restructurare-sectorului-horticol-%E2%80%9Clivada-moldovei%E2%80%9D
http://aipa.gov.md/ro/content/credit-de-asisten%C8%9B%C4%83-oferit-de-guvernul-polonez


Vrei să deschizi o afacere? Beneficiază de finanțare nerambursabilă pentru tineri
în valoare de până la 200 mii de le i ,  prin programul ODIMM „Start pentru
Tineri”
Detali i ,  vezi aici :  https://bit.ly/3zBkOGI

Scopul programului este: stimularea investiri i  remitențelor în crearea și dezvoltarea
afacerii  preponderent în localități le rurale și facil itarea reintegrări i  şi  sporirea
oportunități lor economice pentru persoanele revenite de peste hotare.
Detali i ,  vezi aici :  http://bit.ly/3Gb1lj8

 

CSA Orhei

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia aparține A.O. Agenția Regională de

Dezvoltare Durabilă Orhei și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene. 

Oportunități de finanțare

Economia Moldovei poate fi condusă și de femei - cu inteligență emoțională, cu
atitudine și cu implicare totală. Aplica acum la programul Femei în Afaceri  si poti
beneficia de finantare nerambursabilă în valoare maximă de 165.000 lei .
Detalii ,  vezi aici:  http://bitly.ws/sk28

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3zBkOGI%3Ffbclid%3DIwAR3CtYL_z8Drx1JRadjhbMbWJ0sWYSsjjoId25T86Et9NFfIBaWo0yrDwIY&h=AT0Zb-d7GH2xybwf_yoWRX7fj63MnJMa_ryH_8RjtFulK0FkoMMCQND2zw2U3Jgf2BP5-yw9xYo5kiba6Tvw4Z5aFZmWpc7WOb_6o_GhYdwVgsq-0CyCg3oAB99uVjlSdpDnsX9YfA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2_Eu3r9uV0P24k3S-IomiZc2H3AUbhfQoqPswyb-kMyno0rvVdd9Ek4TlW8v6U-Y6Pl9aqGVJwyOMnPUhtzxvQ41XXZT4euAbQWjZyCLJQECuOF_m_2562mQakCr7tz1CgaKjkbDi5B1lFwYZ3eKp_6MuuCiI070Goun_uY0nHw83AKEoZXj2CXjrOuVrmzme3zM2RXi_m-iZTIq_F8z0RI35S01eTOJk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbitly.ws%2Fsk28%3Ffbclid%3DIwAR04rNfTiuVfq7Zb-nHmK3hYoQQw3ers6_QOlzSZxXMOAYxUkgMnnccMD44&h=AT0zTtd2_rA90EgefRdpFmT2Rfmp5iuPgRWH-OMtBv20pPeUJ1OABb8sB48Jz609qbSaZmtFtdpXsRwGbHWeo_gaVahek4zZ3FDJLVit3CFqT1suv8Qs6_yOab1FyQ1eG0TqTEA5gA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2_Eu3r9uV0P24k3S-IomiZc2H3AUbhfQoqPswyb-kMyno0rvVdd9Ek4TlW8v6U-Y6Pl9aqGVJwyOMnPUhtzxvQ41XXZT4euAbQWjZyCLJQECuOF_m_2562mQakCr7tz1CgaKjkbDi5B1lFwYZ3eKp_6MuuCiI070Goun_uY0nHw83AKEoZXj2CXjrOuVrmzme3zM2RXi_m-iZTIq_F8z0RI35S01eTOJk


Cum își gestionează antreprenorul timpul eficient

Pentru a rezolva la timp toate sarcinile de lucru și pentru a scăpa de orele lucrate după program,

sunt utile următoarele:

1  Identificarea activităților consumatoare de timp, a celor care sunt prioritare sau mai puțin

prioritare și importante sau mai puțin importante;

2  Setarea unei limite de timp pentru fiecare activitate astfel încât să se evite alte lucruri care

distrag atenția și încetinesc ritmul de muncă;

3  Plănuirea zilei de mâine prin notarea în agentă a tuturor activităților ce urmează a fi

întreprinse;

4  Rezolvarea sarcinilor importante dimineața scade timpul necesar realizării activităților

deoarece mintea este liniștită, odihnită și corpul are mai multă. energie, prin urmare –

randament mai crescut;

5  Delegarea și externalizarea sarcinilor care nu țin neapărat de. tine și pot fi rezolvate și de alt

angajat al companiei.

Managementul Timpului
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Prioritatea unui antreprenor este atingerea obiectivelor dorite și planificate, iar timpul este cea

mai importantă resursă de care acesta dispune. Așadar, trebuie gestionat foarte bine,

managementul timpului pornind de la programarea sarcinilor, prioritizarea acestora, planificarea

lor și alocarea timpului pentru fiecare sarcină.

Timpul negestionat corect este timp irosit. Un astfel de timp îi oferă concurenței oportunitatea

de a obține un avantaj competitiv.


