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START! Business 
Desfăşurarea programului
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În START! Business, studenţii lucrează în echipă sub 
îndrumarea unui coordonator pentru a înţelege me
canismele economiei de piaţă prin activităţi practice, 
prin  rezolvarea unor probleme de afaceri reale. 

Pe durata funcţionării pilotului, studenţii se or
ganizează întro companie virtuală care pregăteşte 
lansarea pe piaţă a unui produs/serviciu real. 

Tinerii 
• iniţiază idei de afaceri, 
• caută nişe de produs (sau servicii), 
• creează o strategie de lansare şi de dezvoltare a 

produsului/serviciului pe o anumită piaţă, 
• realizează studii de piaţă, 
• creează imaginea companiei în conformitate cu 

obiectivele propuse, 
• redactează un plan de afaceri conform criteri

ilor promovate de instituţiile financiare din Ro
mânia si 

• susţin fezabilitatea afacerii propuse în faţa unor 
potenţiali investitori. 

Programul propune o serie de activităţi practice prin 
care cunoştinţelor teoretice li se poate adăuga acel 
plus de valoare dat de experienţă. Baza informaţiilor 
necesare implementării programului este prezentată 
în materialele care urmează, însă gradul de dificultate 
şi modalitatea de abordare va fi diferită de la o facul
tate la alta în funcţie de nivelul de cunoştinţele acu
mulate de studenţi pe parcursul anilor de studiu şi de 
domeniile de interes ale acestora.

Pilotul Compania JApropune studenţilor implicaţi rea
lizarea legăturii dintre teorie şi practică, dintre mediul 
academic şi cel al comunităţii de afaceri dintre pla
nurile lor de viitor şi acţiune. Prin experienţa directă, 
ei vor aplica multe dintre cunoştinţele acumulate pe 
parcursul anilor de studiu, îşi vor testa abilităţile antre
prenoriale şi îşi vor dezvoltă simţul responsabilităţii.

Următoarea listă prezintă etapele esenţiale care vor 
fi parcurse pentru organizarea şi administrarea unei 
Student Company. 

In cazul pilotului de Compania JA etapele parcurse 
vor fi:

Etapa unu – Organizarea companiei

• Organizarea companiei.
• Propuneri idei de afaceri.
• Evaluarea ideilor de produs sau de serviciu.
• Studiu de piaţă preliminar.
• Sondarea opiniei consumatorilor cu ajutorul 

chestionarelor.
• Definirea viziunii şi a misiunii companiei.
• Identitatea companiei.
• Definirea obiectivelor companiei şi a strategiei 

de atingere a acestora.
• Distribuirea responsabilităţilor membrilor com

paniei.

Etapa doi – Planul de afaceri

• Definirea politicii de salarizare şi previzionarea 
planului de salarizare. 

• Stabilirea strategiei de marketing şi redactarea 
planului de marketing

• Stabilirea etapelor procesului tehnologic
• Selectarea furnizorilor
• Stabilirea preţurilor produselor / serviciilor com

paniei şi a marjei de profit
• Planificarea producţiei. 
• Previzionarea fluxurilor viitoare de numerar 
• Redactarea propunerii planului de afaceri
• Aprobarea planului de afaceri
• Redactarea codului de conduită al companiei (a 

regulamentului de ordine interioară)
• Organizarea şedinţelor Consiliului de Adminis

traţie
• Prezentarea unui plan de afaceri in 5 minute
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ETAPA OPERAŢIONALĂ

Etapa trei – Conducerea şi administrarea 
companiei

• Administrarea companiei 
• Strângerea capitalului necesar prin vânzarea de 

acţiuni
• Cursuri pentru dezvoltarea abilităţilor 

(producţie, vânzări, lucru in echipă, organizare, 
analiza problemelor, etc)

• Pregătirea producţiei şi a vânzărilor
• Realizarea şi vânzarea produselor
• Administrarea companiei
• Înregistrarea mişcărilor patrimonale în docu

mentele companiei 
• Monitorizarea progresului companiei 

Etapa patru – Lichidarea companiei

• Finalizarea operaţiilor
• Finalizarea producţiei şi a vânzărilor
• Completarea documentelor companiei 
• Redactarea Raportului Anual şi distribuirea divi

dendelor 
• Lichidarea companiei
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RESPONSABILITĂŢILE SPECIFICE ALE DIRECTORILOR  
COMPANIEI JUNIOR ACHIEVEMENT PILOT COMPANIA JA 

PREŞEDINTE / ECHIPA ADMINSTRATIVĂ
• Monitorizează toate activităţile companiei.
• Supervizează planul de afaceri al companiei.
• Participă la toate şedinţele administrative ale consiliului director.
• Colaborează cu ceilalţi vicepreşedinţi la :

 trecerea săptămânală în revistă a operaţiunilor, discutarea rapoartelor companiei.
 rezolvarea problemelor legate de personal, producţie şi marketing.
 verificarea tuturor documentelor (dacă acestea sunt întocmite şi îndosariate corect, la timp şi con

form politicii companiei)
• Coordonează procedurile legate de lichidare şi numeşte responsabilul cu redactarea raportului anual.

MARKETING
• Îşi asumă responsabilităţile preşedintelui în absenţa acestuia.
• Numeşte asistenţi, dacă este cazul – director de vânzări, director de publicitate, etc.
• Realizează şi coordonează planul de marketing:

 Coordonează campaniile de publicitate.
 Promovează vânzările individuale şi propune stimulente pentru creşterea vânzărilor – concursuri  

bonusuri, etc
 Conduce studiile de piaţă pentru produsele sau serviciile noi.

• Organizează cursuri pentru perfecţionarea angajaţilor în tehnici de vânzare 
• Monitorizează înregistrarea stocurilor, a produselor aflate în custodie şi a încasărilor corespunzătoare 

produselor vândute.
• Raportează departamentului resurse umane comisioanele datorate angajaţilor.
• Păstrează o bază de date actualizată pentru fiecare produs şi pentru venitul din vânzări. Redactează 

rapoarte de marketing care vor fi analizate în cadrul şedinţelor companiei.www.ja
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FINANŢE
• Stabileşte obiectivele financiare ale companiei.
• Numeşte asistenţi dacă este cazul – contabili, casieri, etc.
• Efectuează tranzacţiile financiare ale companiei:

 completează şi înregistrează cecurile companiei (contrasemnate de consultant)
 menţine comunicarea cu banca – deschidere cont, depunere, ridicare de numerar
 înregistrează în registrele corespunzătoare toate tranzacţiile financiare, ţine evidenţa intrărilor si 

ieşirilor zilnice 
 păstrează banii şi documentele contabile în siguranţă

• Prezintă rapoartele financiare la întâlnirile acţionarilor.
• Centralizează şi analizează datele financiare pentru Raportul Anual

PRODUCŢIE
• Supervizează procesul de producţie.
• Numeşte asistenţi, dacă este cazul – manager de producţie, trainer de producţie, etc.
• Realizează planul de producţie:

 calculează costurile de producţie.
 stabileşte obiectivele de producţie şi metodele de realizare.
 propune regulamentul de protecţie a muncii.
 dezvoltă sistemul de monitorizarea calităţii producţiei.

• Lansează comenzile de materii prime şi materiale necesare .
• Monitorizează rezerva de materii prime.
• Organizează sesiuni de instruire a personalului în legătură cu normele de protecţie a muncii.
• Ţine evidenţa rapoartelor de producţie.  
• Prezintă rapoartele de producţie la şedinţele companiei.

RESURSE UMANE
• Întocmeşte planul de salarizare al companiei.
• Numeşte asistenţi, dacă este cazul – secretar, contabil, casier salarii, etc.
• Ţine evidenţa documentelor administrative ale companiei – Statutul companiei, Procese verbale ale 

şedinţelor Consiliului de Administraţie, Registrul Acţionarilor, etc.
• Ţine evidenţa acţionarilor şi asigură comunicarea cu aceştia. 
• Ţine evidenţa membrilor consiliului de administraţie; îi contactează pe cei absenţi.
• Contribuie la redactarea raportului anual şi îl distribuie acţionarilor.
• Îndosariază procesele verbale ale Consiliului de Administraţie. 
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RESPONSABILITĂŢILE GENERALE ALE PREŞEDINTELUI  ŞI ALE 
DIRECTORILOR ÎNTR-O COMPANIE STUDENT. 

A. RESPONSABILITĂŢI DE LIDER  
La cine te gândeşti atunci când ţi se cere să dai exem
plu de un “lider”? La un politician, un sportiv, un om 
de afaceri faimos, un profesor, un membru al familiei 
sau la un prieten?

Ce calităţi sau aptitudini îi face pe aceşti oameni 
să fie lideri? Inteligenţă, entuziasm, spirit vizionar, 
experienţă, abilitatea de a fi un bun purtător de cu
vânt, compasiune? La ce alte calităţi face apel statu
tul de lider? Funcţia pe care o ai implică aptitudini de 
lider. Poţi fi eficient chiar dacă consideri că nu ai toate 
calităţile şi experienţa unui lider faimos! Există doar 
câţiva lideri înnăscuţi. De fapt, majoritatea oamenilor 
trebuie să înveţe să devină lideri.

Abilităţile de lider sunt abilităţile prin care poţi ajuta 
un grup săşi îndeplinească obiectivele propuse. Suc
cesul tău ca director al unei Companii Junior Achieve
ment depinde în mare măsură de cât de repede îţi 
însuşeşti aceste abilităţi. 

Funcţia ta implică lucru în echipă atât cu ceilalţi 
vicepreşedinţi şi cât şi cu ceilalţi membrii ai com
paniei, deci vei avea multe ocazii de aţi exersa şi dez
volta calităţile de lider. 

Mai jos sunt prezentate câteva îndrumări pe care le 
poţi folosi pentru dezvoltarea acestor calităţi:

• Adoptă o atitudine pozitivă.
 Tratează cu respect toţi membrii companiei. Fii 

prietenos şi sincer. A fi lider nu înseamnă a fi au
toritar!

• Fii entuziast.
 O atitudine pozitivă şi optimistă te va ajuta să 

obţii respectul celorlalţi membrii ai companiei. 
Fii primul care vine şi ultimul care pleacă, întot
deauna gata să dai o mână de ajutor dacă este 
nevoie. Dacă vei avea o prezenţă de 100% şi 
vânzări mari, credibilitatea ta va creşte conside
rabil.

• Insuflă oamenilor încredere de sine
 Fiecare membru trebuie să simtă că poate con

tribui cu ceva la succesul companiei. Ai grijă ca 
toţi membrii companiei să se simtă doriţi şi utili. 
Ascultăle sugestiile, laudăle performanţele.

•  Cere şi ţine cont de opinia celorlalţi
 Cere sfatul celor direct implicaţi în rezolvarea 

unei probleme. De exemplu, conducerea de
partamentului de producţie ştie cel mai bine 
cum să elimine pierderile de materii prime, 
iar vicepreşedintele de vânzări este cea mai 
potrivită persoană care poate fi solicitată să re
alizeze o prezentare a ritmului vânzărilor.

• Nu pierde din vedere obiectivele propuse
 Colaborează cu ceilalţi vicepreşedinţi pentru a 

stabili obiectivele şi pentru a identifica metodele 
de îndeplinire a acestora. Foloseşte cuvântul 
“noi”, în loc de “eu”. Manifestăţi interesul faţă de 
îndeplinirea obiectivelor companiei.  Asigurăte 
că membrii companiei au informaţiile necesare 
pentru a lucra eficient. Scrie obiectivele pro
puse şi alcătuieşte un plan pentru realizarea lor 
în timp real. 

• Fii optimist în legătură cu rezultatele.
 Cere membrilor din departamentul tău să 

anunţe progresele înregistrate la şedinţele 
companiei sau cele administrative. Subliniază 
importanţa atingerii obiectivelor companiei.

 Ajutăi pe membrii din departamentul tău să
şi realizeze proiectele. Acordăle circumstanţe 
atenuante şi asumăţi vina dacă este cazul. 
Informează întreaga companie în legătură 
cu realizările departamentului de marketing; 
asumăţi responsabilitatea în cazul unui eşec.

• Un ultim lucru, dar şi cel mai important, fii po-
liticos. Cheia succesului unui lider este foarte 
simplă: “Nui face altuia ceea ce ţie nuţi place”. 
Liderii trebuie să îi trateze pe ceilalţi aşa cum 
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îşi doresc şi ei să fie trataţi. De exemplu, învaţă 
numele fiecărui membru; nu ezita să le lauzi 
performanţele. Oamenii lucrează mult mai bine 
cu cei pe care îi plac şi îi respectă. Nu cere al
tora să facă ceva ce ţie îţi displace. Fii diplomat 
atunci când dai instrucţiuni. Cere, nu ordona. 
(De exemplu: “Pot săţi sugerez să încerci aşa?” 
sau “Îţi pot fi de ajutor în problema aceasta?” şi 
nu “Vreau să faci lucrul acesta.”)

B. RESPONSABILITĂŢI FAŢĂ DE 
CEILALŢI MEMBRII AI COMPANIEI  
Vei colabora strâns cu ceilalţi membrii ai companiei 
pentru stabilirea obiectivelor şi pentru monitorizarea 
progresului companiei. Un conducător de succes va 
avea o scurtă şedinţă săptămânală cu membrii depar
tamentului pentru a analiza problemele intervenite şi 
pentru a distribui sarcinile specifice fiecărui membru. 
Consultăte cu ceilalţi membrii ai companiei. Ascultăle 
sfaturile şi propunerile. Sfătuieştete cu ei înainte de a re
comanda vreo schimbare de procedură sau de politică. 
Este mult mai bine să lucraţi în echipă.

C. RESPONSABILITAŢI FAŢĂ DE 
CEILALŢI DIRECTORI
Indiferent de îndatoririle pe care le vei avea în com
panie este recomandat să cunoşti  responsabilităţile 
tuturor directori. Principalele responsabilităţi sunt 
prezentate în tabelul de mai sus iar dezvoltarea aces
tora va fi făcută de către coordonatorul proiectului pe 
parcursul desfăşurării activităţii. 

D. RESPONSABILITĂŢI FAŢĂ DE COM-
PANIE 

Înţelegerea tuturor operaţiilor din cadrul companiei 
este recomandată tuturor membrilor companiei şi 
în special preşedinţilor şi vicepreşedinţilor. Compa
nia îşi va atinge obiectivele mult mai uşor dacă vei 
cunoaşte problemele cu care se confruntă toate de
partamentele. Nu ignora nici o problemă. Pentru a 
rezolva problemele pe care le sesizezi colaborează cu 
ceilalţi vicepreşedinţi şi cu angajaţii implicaţi direct în 
activitatea respectivă. Va trebui să încurajezi spiritul 
de echipă. Trebuie să acorzi acelaşi interes şi respect 
tuturor membrilor companiei, indiferent de poziţia pe 
care o ocupă.

Pentru pilotul Compania JA calendarul activităţilor poate fi:

Organizarea ECHIPEI Compania JA+ Idei de afaceri
Studiu de piaţa preliminar + definirea obiectului de 
activitate 

Definirea Viziunii, Misiunii, Obiectivelor si a Strategiei 
Companiei

Planul de afacere
Prezentare sumar plan de afacere (Power Point)
Transmiterea materialelor
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