
Cerințe pentru depunerea lucrării de concurs și recomandări metodologice privind 

elaborarea Proiectelor de afaceri inovaționale 

 

Cerințe pentru elaborarea lucrării 

  

1. Volumul  - nu mai mult de 10 de pagini A4;  

2.  Shrift - Times New Roman 14, cu spațiere la un rând, margini: stânga - 3 cm, dreapta - 

1,5 cm, de sus - 2 cm, jos - 2 cm.  

 

 

Recomandări metodologice privind elaborarea proiectului de afaceri innovaționale 

 

Structura lucrării:  

 

1) descrierea generală a proiectului;  

2)  descriere  produsului sau serviciului;  

3)  plan de marketing;  

4) planul de producție;  

5)  plan financiar;  

6) concluzie.  

 

1. Descriere generală a proiectului 

 

    Denumirea proiectului propus (reflectati ceea ce se întâmplă în cadrul proiectului și cu ce 

se ocupă  subiectul de afacere, de exemplu: extinderea activităților de producție, organizarea 

de workshop-uri, etc). Esența proiectului. Direcția de proiect. Ce ar trebui de făcut pentru 

implementarea proiectului. Orientarea socială a proiectului (valoarea lui pentru raion, sau 

oras). Principalele rezultate ale implementării cu succes a proiectului (de exemplu: 

organizarea de fabricare a unui produs nou, o creștere a volumului de viteză la 40 % pe 

parcursul anului, organizarea a încă 7 locuri de muncă, reducerea costurilor unitare cu 20 la 

sută, etc .).  

 

2. Descrierea produsului sau serviciului 

  O listă și o scurtă descriere a produselor și serviciilor oferite în cadrul acestui proiect. 

Caracteristicile lor (elaborarea, prototip, prima partie, etc). Sa fie prezentate ,daca sunt, 

avizuri expertilor sau a consumatorilor acestui product/serviciu cu privire la calitatea și 

proprietățile lor.  

 

 

 

 



3. Planul de Marketing 

 

    Cine sunt potențialii consumatori ai produsului/serviciului , modul de destrebuire al 

produsului/serviciului, care sunt limitele geografice ale vânzărilor (cartier, oraș, raion,etc), 

care sunt avantajele competitive și dezavantajele al produsului/serviciului, nivelul cererii de 

piata al produsului/serviciului (inclusiv prognoza), în ce mod se planifia stimularea  vânzarii 

al  produsului, riscurile in realizarea proietului. Analiza pieței și concurenților (punctele forte 

și punctele slabe ale concurenților și compania dumneavoastră).  

 

 

4. Planul de  Producție  
 

    Este necesar de descries lanțul etnologic al producerii: cum va fi creat produsul/serviciu, 

(cum vor fi oferite servicii, cum vor  fi organizate vinzari), ce fel de materiale ,bunuri și 

produse se preconizeaza să  fi utilizate, sursele lor, ce fel de procese tehnologice  și care 

echipament  vor fi utilizate. Necesitatea in spații, echipament și in personal pentru realizarea 

cu success al proiectului. Parteneriate in cadrul proiectului si rolul organizatei implicate.  

   Specificati numărul planificat de angajați pe perioada proiectului (total pentru organizarea 

implicate direct în proiect).  

 

5. Planul financiar 
 

  Specificati:  

 

a) In ce scop se preconizează  să aloce fonduri, de exemplu:  

 

Fondurile vor fi alocate pentru:  

1) achiziția  activelor  fixe ______ Lei;  

2) reparatia spatiului _______ lei;  

3) Salariile ______________________ lei;  

4) Inchiriere spatiului_______________________________ Lei;  

5) Achiziționarea de active circulante ________ Lei;  

6) Altele (specifica) _______________________ lei.  

 

b) Ce taxe vor fi plătite  de catre companie pentru perioada de realizare al proiectului.  

 

6. Concluzii 

 

Perspectivele  proiectului:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

______________________ 


