
 

 

 
NOTE: Instrucţiunile sunt scrise cu caractere roşii şi italice. Sterge aceste 

instrucţiuni înainte de a salva versiunea finală de chestionar. 

 
 
 

[Sigla Companiei] 
(dacă este cazul) 

 
 
 

[Numele Companiei]  
[Luna curentă], [Anul] 

 
 
 

[Nume, Prenume] 
[Titlu] 

[Numele Companiei] 
[Adresa 1] 
[Adresa 2] 

[Oraş, Judeţ, Ţară, Cod poştal] 
Tel: [ ] 
Fax: [ ]  

Email: [ ] 
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 Nici una dintre informaţiile prezentate în acest document nu sunt publice. Toate informaţiile din acest document 
sunt proprietatea realizatorului acestui document care este autorul unei creatii originale cu o valoare comercială şi care şi-
a înregistrat şi protejat munca pentru a avea drepturi de autor, ceea ce îi permite să o vândă, să o licenţieze sau să işi dea 
acordul pentru utilizarea ei. Lectura şi analiza prezentului document se face in interesul OLOOSON şi în acord cu legea 
Română şi cea internaţională în domeniul protecţiei drepturilor de autor şi a drepturilor de proprietate intelectuală şi 
industrială. 
Acest document include informatii confidenţiale şi care sunt proprietatea OLOOSON. Acest document are scop informarea 
şi asigurarea posibilităţilor de evaluare a proiectelor de afaceri. Informaţiile din acest document nu vor fi reproduse în 
totalitatea sau in parte, nu vor fi dezvăluite unor alte persoane fără acordul scris şi specific al autorului. 
Prin acceptarea acestui paragraf se înţelege acceptul fără restricţii şi limitări a drepturilor de copyright, drepturilor de 
proprietate intelectuală şi industrială ale OLOOSON 
 
Prezentul document este protejat prin marca : 
 

 

Codul operatiunii dumneavoastra pentru marcare temporala este: 

1683-mutzHrAqup 

Sursa de timp a serviciului nostru de acordare a datei certe este sincronizat cu sursa de timp a Ministerului Comunicatiilor 

si Societatii Informationale iar criptarea generata documentului CHESTIONAR FRANCIZĂ OLOOSON 2015 (Lucrare 

realizata ca instrument de informare ), uploadat de dumneavoastra in data de 30-01-2012 11:38:55 si a momentului de 

marcare temporala este urmatoarea: 

 

MIIC7AYJKoZIhvcNAQcCoIIC3TCCAtkCAQMxCzAJBgUrDgMCGgUAMIIBIgYLKoZIhvcNAQkQAQSgggERBIIBDT

CCAQkCAQEGCysGAQQBgcM5AgEBMCEwCQYFKw4DAhoFAAQUr4/f8wvjz21i7ZPPRB3pzncNmRUCFGEHhdV8s

W4EajR0LIxAtQMAAAIAGBYyMDEyMDEzMDA5NDQzMy4yNjE3OTdaMAMCAQEBAQACCP8Z+dGiDLVvoIGTpI

GQMIGNMQswCQYDVQQGEwJSTzERMA8GA1UEChMIY2VydFNJR04xKTAnBgNVBAsTIGNlcnRTQUZFIFRpbW

UgU3RhbXBpbmcgQXV0aG9yaXR5MSswKQYDVQQDEyJjZXJ0U0FGRSBUaW1lIFN0Y1waW5nIEF1dGhvcml0eSAx

MRMwEQYDVQQFEwoyMDA5MDIyMDAxMYIBnzCCAZsCAQEwgYgwfDELMAkGA1UEBhMCUk8xETAPBgNVB

AoTCGNlcnRTSUdOMSwwKgYDVQQLEyNjZXJ0U0lHTiBOb24tUmVwdWRpYXRpb24gQ0EgQ2xhc3MgNDEsMCo

GA1UEAxMjY2VydFNJR04gTm9uLVJlcHVkaWF0aW9uIENBIENsYXNzIDQCCCAGBRZwBAUEMAkGBSsOAwIaB

QCgbjAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwIwYJKoZIhvcNAQkEMRYEFBaPJC6qzOIuJsym1sjbXobl

ZpP5MCsGCyqGSIb3DQEJEAIMMRwwGjAYMBYEFJOUImx66n8gaV5CvyyHPchKBHt4MA0GCSqGSIb3DQEBAQU

ABIGAeMratqr4TKtKO2BQHBui8dhQ0aSEk11BAVvQQ8s7pQiMP0n1C7EygBponZDPK/7D6ypu7zrpSDUs0tfRl3U0Jx

R6x13lnBoe1ttCe6WYCR4bqVzXZ7E/SvNq1lrrel3mO/gTmjL0bdnk+GaHXk4y328Yx4XkakHpntE6m9bpe5c= 

 

Aceasta criptare este, în conformitate cu prevederile legii 451/2004, unica şi este dovada, acceptată de normele europene şi 

româneşti, a existenţei la momentul upload-ului a documentuluiîin forma sa expresă de atunci. Orice modificare ulterioară a 

documentului va genera o criptare diferită şi o dată diferită. Începând cu data de 15 august 2009, veţi putea verifica on-line 

pe site-ul nostru www.ecopyright.ro, aceasta criptare şi astfel să o suprapuneţi cu documentul ales de dumneavoastră pentru 

a primi data certă.   
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I. Sumar executiv 
 

SUGESTIE: Completează acest capitol - ULTIMUL. Va fi mai simplu din moment ce 
celelalte secţiuni sunt complete.  
 

Prezentare Afacere 
 

Începe prin a scrie unul sau două rânduri cu o prezentare concisă a afacerii 
dumneavoastră precum în exemplele de mai jos: 
 

 Noi avem un restaurant de lux situat in Cluj Napoca, CJ 

 Noi administram un website al unei retele sociale a mamelor active profesional 

 Noi suntem o companie de dezvoltare software ce permite tinerea mai eficienta a 
contabilitatii si a sistemului de calcul al taxelor 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Factori de Suces 
 

[Numele Companiei] este o companie calificată, pregatită pentru a avea succes în procesul 
de francizare din următoarele motive: 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

II. Prezentarea Companiei 

Mai jos este o prezentare a companiei [Numele Companiei] de la începutul înfiinţării ei: 
 
 

 Data înfiinţarii:  ____________________________________________________  

 Structura Legală (tipul de companie (S.A., S.R.L., etc.): ____________________  

 Adresa Biroului Sediul Social şi Sediilor Secundare:  ______________________  

 Etapa afacerii (seminţe, în curs de cercetare şi dezvoltare concept, start-up, 

extindere, operaţională, Stadiu A, Stadiu B, Mezanin, etc…):  _______________  

 Finanţările anterioare (de la constituirea firmei) suma / data):  _______________  

 Produse şi servicii lansate pe piaţă (nume/data):  _________________________  
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 Veniturile care au fost realizate şi data la care veniturile au depăşit 100.000 $, 

EURO, RON ___________________________ 

III. Echipa de Management 
 
Echipa noastră de management are experienţă şi expertiză  să realizeze achiziţia francizei 
OLLOSON 

Membrii Echipei de Management 
 
Pentru fiecare persoană din echipa de management inclusiv tu completează informaţiile 
solicitate mai jos:  
 

 Nume:  _____________________________________________________________  

 Titlu:  ___________________________________________________________  

 Principalele zone de competenţă acoperite:  _____________________________  

 Poziţii deţinute anterior, performante şi abilităţi unice:  _____________________  

 Studii:  __________________________________________________________  

 

 Nume:  _____________________________________________________________  

 Titlu:  ___________________________________________________________  

 Principalele zone de competenţă acoperite:  _____________________________  

 Pozitii detinuţe anterior, performanţe şi abilităţi unice:  _____________________  

 Studii:  __________________________________________________________  

 

 Nume:  _____________________________________________________________  

 Titlu:  ___________________________________________________________  

 Principalele zone de competenta acoperite:  _____________________________  

 Pozitii detinute anterior, performante si abilitati unice:  _____________________  

 Studii:  __________________________________________________________  

 

 Nume:  _____________________________________________________________  

 Titlu:  ___________________________________________________________  

 Principalele zone de competenţă acoperite:  _____________________________  

 Pozitii deţinute anterior, performanţe şi abilităţi unice:  _____________________  
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 Studii:  __________________________________________________________  

 

 Nume:  _____________________________________________________________  

 Titlu:  ___________________________________________________________  

 Principalele zone de competenţă acoperite:  _____________________________  

 Pozitii deţinute anterior, performanţe şi abilităţi unice:  _____________________  

 Studii:  __________________________________________________________  

 

Membrii Echipei de Management ce vor fi angajati in viitor 
 
In cazul în care echipa de management este incompletă şi intenţionezi să angajezi în viitor 
personal include în lista de mai jos aceste pozitii. Sterge aceasta sectiune daca nu este 
necesară. 
 

 Titlu/Rolul:  _______________________________________________________  

 Principalele zone de competenţă acoperite::  ____________________________  

 Calităţi necesare pentru ocuparea acestui post sau rol:  ____________________  

 Titlu/Rolul:  _______________________________________________________  

 Principalele zone de competenţă acoperite::  ____________________________  

 Calitaţi necesare pentru ocuparea acestui post sau rol:  ____________________  

 

 Titlu/Rolul:  _______________________________________________________  

 Principalele zone de competenţă acoperite::  ____________________________  

 Calitaţi necesare pentru ocuparea acestui post sau rol:  ____________________  

 

Membrii Consiliul de Administraţie 
 
In cazul în care exista un Consiliu de Administratie, te rugăm să incluzi mai jos lista 
membrilor. În caz contrar strege aceasta secţiune. 
 

 Nume:  _____________________________________________________________  

 Poziţii detinute anterior, performanţe şi abilităţi unice::  _____________________  

 Nume:  _____________________________________________________________  

 Poziţii detinute anterior, performanţăe şi abilităţi unice::  ____________________  
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IX. Situaţia Planul Financiar actual 
 

Model de Venituri 
 
[Numele Companiei] generează venituri după cum urmează: 
 

Include aici fiecare cale, mod, metoda prin care compania ta va genera venituri. Exemplele 
sunt mai jos. Sterge ceea ce este nerelevant în cazul tau. Defineşte cât mai bine aceste 
cazuri. 
 

 Vânzări de produse / servicii  _________________________________________  

 Venituri lunare, anuale  _____________________________________________  

 Vânzări de publicitate  ______________________________________________  

 Licenţiere / royalty / comisioane  ______________________________________  

 Datorii, Credite  ___________________________________________________  

 Altele  ___________________________________________________________  

 Altele ___________________________________________________________  

 
 
 

X. Anexa 
 
Aceste anexe se vor utiliza pentru a completa imaginea despre tine. 
 
De asemenea este de dorit să incluzi în aceste anexe orice alt document care este relevant 
pentru afacerea ta.  


