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PLAN DE AFACERI 
 
 
 
 
 
 
Data: .........................................................................   
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I. DATE GENERALE 
Nume/Prenume Aplicant  
Adresa de domiciliu/ 
Resedinta  
(conform cartii de identitate) 

 

Date de contact  
(telefon/e-mail) 

 

  
Descriere afacere 
Denumire plan de afaceri   
 
Localizare  
(regiune, judet, localitate, 
detalii legate de spatiu etc.) 

 

 
Administrator/ 
Reprezentant legal: 

 

 
 
Cod CAEN principal/Coduri 
CAEN secundare 

Activitate economica 

Principal (un singur cod)  
Secundar (maxim 10 coduri)  
 

Forma juridica de 
constituire 

Conform Legii nr. 31/1990 
 

 
II. MISIUNEA, OBIECTIVE, ACTIVITATI, INDICATORI, REZULTATE 
Misiune 
 
 
 
Obiectivele planului de afaceri 
Obiectiv general 
 
 
Obiective specifice 
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*Se vor descrie obiectivele specific ale planului de afaceri intr-o maniera SMART (maxim 3) 
 
 
Activitati propuse 
 
Denumire 
activitate 

Descriere Luna de 
inceput 

Luna de 
finalizare 

    
    

 
 
Rezultate 

 
Denumire indicator 

 
Rezultate 
asociate 

Min.1 loc de munca nou creat Ex: 
-Numar de instrumente (ex: fisa post; profil candidat; anunt recritare, 
contract munca etc) folosite in recrutare, selectie si angajare: .... 
-etc 

 
 
 

12 luni perioada de functionare a afacerii 
(perioada implementarii proiectului 
aferent contractului de finantare) 

Ex: 
-numar si valoare comenzi primite 
- valoarea contractelor incheiate:... 
-numar masuri de publicitate realizate:.. 
-etc 

 

6 luni perioada de sustenabilitate in care 
beneficiarul va asigura continuarea 
functionarii afacerii, inclusiv cu obligatia 
mentinerii locurilor de munca 

Ex: 
- 
-numar de comenzi primite/contracte incheiate in perioada de 
sustenabilitate:... 
-numar masuri de publicitate realizate in perioada de sustenabilitate:.. 
-etc 
 

 
*Rezultatele vor fi formulate SMART: 
GOAL SETTING 
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S SPECIFIC 
M MEASURABLE 
A ATTAINABLE 
R RELEVANT 
T TIME-BOUND 
 
 
Indicatori previzionati 

Indicatori UM 
Anul 1- 

12 luni de functionare a 
afacerii 

Anul 2- 
6  luni de 
sustenabilitat e 

CIFRA DE AFACERI/ VENIT LEI   
PROFIT /EXCEDENT LEI   
NUMĂR DE SALARIAŢI Nr   
 
 
 
III. ANALIZA SWOT 

Puncte Tari Puncte Slabe 
  

 
 
 

Oportunitati Amenintari 
  

 
 
 

 
 
IV. POLITICA DE RESURSE UMANE  SI NUMARUL DE PERSOANE ANGAJATE IN 
INTREPRIDEREA CREATA,  
* Pentru o finantare de Maxim 25000 euro lei va fi creat minim 1 loc de munca. 
 

Functia  Norma de 
timp alocata 

Principalele responsabilitati pe scurt Studii/ 
Experienta in 

domeniu 
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V. ACHIZITII PROPUSE IN CADRUL PLANULUI DE AFACERI 
*descrieti dotarile necesare. Ce echipamente / utilaje / dotari /servicii veti achizitiona pentru 
derularea afacerii? 
 

Nr. 
crt. 

Echipament / 
utilaj / dotare 

Cantitate Valoare 
unitara 

estimata cu 
TVA 

(RON) 

Valoare 
totala 

estimata cu 
TVA 

(RON) 

Scopul utilizarii 

1.  
 

    

2.  
 
 

    

3.  
 
 

    

 

VI. DESCRIEREA PRODUSELOR/SERVICIILOR/LUCRARILOR CARE FAC  
OBIECTUL AFACERII 

 
Denumiti si descrieti pe scurt produsele/serviciile/lucrările care vor face obiectul afacerii 

 
Nr 
crt. 

Denumire 
produs/serviciu/lucrare 

Descriere produs/serviciu/lucrare ( inclusiv prețul de vânzare 
) 

1   

2   

3   

 
 
VII. ANALIZA PIETEI DE DESFACERE SI A CONCURENTEI 
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*se va descrie piata pe care urmeaza sa activeze intreprinderea prin produsele si serviciile sale 
(dupa caz):  Enumerati concurenţii pe grupa dumneavoastra de produse/servicii eonomice . 
Descrieti principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor dumneavoastra in raport cu 
cele oferite de concurenti. 
 
 
 
 

 
VIII. STRATEGIA DE MARKETING 

• *in aceasta sectiune din Planul de afaceri se va descrie i modul de prezentare a 
produsului/serviciului catre clienti. Menţionaţi canalele dumneavoastră de distribuţie – 
vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin agenţi, la comandă, etc. si de ce aceste 
canale sunt potrivite. Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate 
online, lansare oficială, pliante, broşuri). 

 
 
 

 
 
IX. TEME SECUNDARE  
Prezentați cum veți asigura nediscriminarea în derularea afacerii dvs. 
(egalitatea de șanse și tratament, egalitatea de gen, accesibilitatea pentru persoane cu 
dizabiliţi); 
 
 
X.  PLANUL FINANCIAR & PROIECTII FINANCIARE 
 
10.1 Plan de finanțare a investiției: 

 
Sursa de finanțare Suma % 

   

Capital propriu  

 

 

 
Ajutor financiar nerambursabil (valoare subvenție)  

 

 

 
Credite bancare  

 

 
 
 

10.2. Prezentarea bugetului planului de afaceri: 
(datele solicitate mai jos vor fi introduse în macheta standard în foaie de lucru- worksheet 
Excel- atașată la modelul planului de afaceri și toate valorile se introduc în lei; datele 
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previzionate se fundamentează în valori reale; modificarea formulelor de calcul poate conduce 
la respingerea cererii de finanțare) 

 
 

CATEGORIE CHELTUIALA UM CANTITATE COST 
UNITAR 

VALOARE 
TOTALA, 
din care: 

 VALOARE  
DIN 

SUBVENTIE 

VALOARE  
CONTRIBUTIE 

PROPRIE 

0 1 2 3 4 5 6 

Taxe pentru înfiinţare întreprindere             

              
              

Total cheltuieli Taxe pentru înfiinţare întreprindere             

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat, din care: 0.00 0.00 0.00 

1.1. Cheltuieli salariale       0.00 0.00 0.00 

              
              

1.2. Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați 0.00 0.00 0.00 

    0 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora 
(contribuţii angajaţi şi angajatori)  0.00 0.00 0.00 

              
              

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate, din care: 0.00 0.00 0.00 

2.1. Cheltuieli pentru cazare  0.00 0.00 0.00 

              

2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu  0.00 0.00 0.00 

              

2.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele 
de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de 
cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul 
delegării)  

0.00 0.00 0.00 
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2.4. Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării  0.00 0.00 0.00 

              

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul 
ajutorului de minimis nu are expertiza necesară  

0.00 0.00 0.00 

              

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte 
de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli 
pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor, din care: 

0.00 0.00 0.00 

4.1. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile) 0.00 0.00 0.00 

              

4.2. Cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar 0.00 0.00 0.00 

              

4.3. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte 
cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor, din care: 

0.00 0.00 0.00 

              
              

4.4. Cheltuieli cu achiziția de materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, 
alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 

              

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea 
diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri  0.00 0.00 0.00 

              

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării 
întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, 
vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)  

0.00 0.00 0.00 

              

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor  0.00 0.00 0.00 

              

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor  0.00 0.00 0.00 
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9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente 
funcţionării întreprinderilor  0.00 0.00 0.00 

              

10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor  0.00 0.00 0.00 

              

11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor  0.00 0.00 0.00 

              

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor  0.00 0.00 0.00 

              

              

13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor  0.00 0.00 0.00 

       0.00 0.00 0.00 

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor  0.00 0.00 0.00 

             

              

15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor, din care: 0.00 0.00 0.00 

15.1. Prelucrare de date  0.00 0.00 0.00 

              

15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice  0.00 0.00 0.00 

             

15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru 
operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic  0.00 0.00 0.00 

              

15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare  0.00 0.00 0.00 

              

16. Cheltuieli aferente garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiare 0.00 0.00 0.00 

              

TOTAL CHELTUIELI 0.00 0.00 0.00 

 
 
XI. SUSTENABILITATEA AFACERII 
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* descrieti modalitatea de continuare a activitatii, pentru inca 6 luni, de la finalizarea investitiei.  
Aspecte luate in considerare:  
- prezentarea modului cu se va asigura continuarea functionarii intreprinderii si se va mentine 
ocuparea locurilor de munca create. 
-prezentarea strategiei de marketing viitoare, a modalitatilor de dezvoltare a produsului/serviciului 
realizat prin prezentul plan de afaceri,  
-prezentarea capacitatii de sustinere financiara a intreprinderii create. 
 
 
 
 
 

 
 
Obligatii ale beneficiarului de ajutor de minimis: 
- mentinerea functionarii intreprinderii minim 6 luni dupa finalizarea implementarii planului de 
afaceri (implementarea planului de afaceri 12 luni). Sustenabilitatea intreprinderii este indeplinita 
doar atunci cand intreprinderea sprijinita functioneaza minim 6 luni de la finalizarea celor 12 luni de 
implementare a planului de afaceri selectat pentru finantare si asigura mentinerea locurilor de munca 
in parametrii asumati prin Planul de afaceri (norma de lucru; nivel salarial). Perioada de 
sustenabilitate este contabilizata dupa finalizarea implementarii planului de afaceri. 
- mentinerea locului/locurilor de munca creat/e prin proiect pe perioada implementarii planului 
de afaceri (8 luni) si minim 6 luni dupa finalizarea implementarii planului de afaceri. 
- mentinerea destinatiei bunurilor achizitionate prin ajutor de minimis este obligatorie pe o durata 
de minimum 3 ani de la finalizarea proiectului aferent Contractului de subventie,  
- pastrarea de evidente detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durata de cel putin 10 
ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza schemei de ajutor de minimis; 
aceste evidente trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea 
conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de minimis. 
- de a raporta furnizorului schemei de ajutor de minimis/administratorului schemei de ajutor de 
minimis toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, in formatul 
pus la dispozitie de catre furnizorul schemei. 
- de a restitui, dupa caz, partial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit in situatia 
nerespectarii conditiilor de acordare si utilizare a ajutorului, inclusiv dobanda aferenta. 


