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1. Informații generale   
 
Proiectul „Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217, cofinanțat 
din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, are ca obiectiv general 
stimularea ocupării și creșterea numărului de locuri de muncă prin: 

 formarea profesională a 620 de persoane în antreprenoriat 
 stagii de practică pentru 75 de persoane în vederea dezvoltării resursei umane 
 încurajarea antreprenorialului prin crearea și sprijinirea a 75 de noi afaceri cu profil non-

agricol, în zona urbana din Regiunea Sud-Est. 
 
Proiectul de adresează persoanelor din mediul rural și urban din Regiunea Sud Est și urmărește instruirea în 
antreprenoriat a unui număr de 620 persoane, împărțite în următoarele sub-categoriile eligibile: 250 persoane 
șomere și persoane inactive și 370 persoane care au un loc de muncă. Din total grup țintă, 75 de persoane 
vor putea beneficia de consiliere, mentorat și sprijin financiar pentru a iniția o afacere de tip Start-up și 
vor fi create minim 150 de noi locuri de muncă, proiectul contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului 
specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, 
obiectiv specific din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. 
Proiectul este implementat in parteneriat de către Federația Națională a Sindicatelor din Agricultura, 
Alimentație, Tutun și Domenii Conexe – Agrostar, în calitate de Beneficiar și Asociația Afaceri Comunități 
Oameni din România – ACOR din Galați, în calitate de Partener. 

 
Prezenta Metodologie de concurs a planurilor de afaceri este realizata de către responsabilul de măsuri 
antreprenoriale, expertul în formare antreprenorială și coordonatorul partenerului, cu aprobarea managerului 
de proiect, și reprezintă suportul pe baza căruia va fi organizat concursul de planuri de afaceri în cadrul 
proiectului „Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217.  
 
Această metodologie este realizată în cadrul Activității 3 a proiectului Implementarea unui program de 
măsuri active antreprenoriale, Subactivitatea 3.4 Organizare concurs de planuri de afaceri si selectarea 
planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului 
 
Metodologia de concurs are rolul de a asigura un cadru transparent și corect de organizare și desfășurare a 
concursului de planuri de afaceri, începând cu prezentarea modului de organizare a acestuia, cunoașterea 
condițiilor de eligibilitate, a criteriilor de evaluare și de selecție a planurilor de afaceri, astfel încât acestea 
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să se realizeze într-o maniera corectă, etică și echidistantă, respecatând întocmai principiile de transparență, 
egalitate de șanse, corectitudine și nediscriminare.  
 
Totodată, meodologia asigură beneficiarilor ajutorului de minimis cadrul de cunoaștere a drepturilor și 
obligațiilor care le revin acestora și a prevederilor procedurii de monitorizare a activității întreprinderii pe o 
perioada de 18 luni, din care 6 luni vor reprezenta perioada de sustenabilitate.  
 
Metodologia va fi postată pe site-ul proiectului, al beneficiarului şi al partenerului, astfel încât să fie 
accesibilă tuturor celor interesaţi. 
 
Prezenta metodologie și Anexele aferente pot fi modificate prin Corrigendum în cazul apariției unor 
modificări legislative sau în cazul apariției unor elemente de noutate ce pot aduce valoare adăugată 
proiectului.  
 
Modificările vor fi aduse la cunoștința Grupului Țintă prin publicare pe site-ul proiectului: 
http://federatiaagrostar.ro/start-up-business și pe site-urile celor două organizații partenere ai proiectului, 
respectiv http://www.federatiaagrostar.ro/ și www.asociatia-acor.ro.  
 
 
2. Cadrul legal 
 
Aceasta Metodologie este realizată cu respectarea cadrului legal în vigoare aplicabil, precum și cu 
respectarea prevederilor următoarelor documente: 

 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; 

 Ghidul Solicitantului Condiții Generale – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020  

 Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru POCU 2014-2020, Obiectivul Specific 3.7: 
Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 Manualul Beneficiarului - POCU 2014-2020, Axele prioritare 1-6; 
Versiunea septembrie 2018; 
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 Cererea de finanțare a proiectului; 

 Contractul de finanțare nr. POCU/82/3/7/105217 /12.04.2018; 

 Strategia Națională pentru Competitivitate 2014 – 2020; 

 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

 

 Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de 
stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 

 Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora. 

 

3. Domeniul de aplicare 

 

Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor înființate ca urmare a sprijinului acordat pentru 
deschiderea unei afaceri prin proiectele finanțate în cadrul apelului privind Obiectivul specific 3.7. 
Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non- agricol din zona urbană. 

 

Prezenta schemă de minimis NU se aplică: 

 

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi 
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 
privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescărești şi de acvacultură, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000; 

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare 
de produse agricole; 

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi 
comercializării produselor agricole; 
 atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în 
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cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în 
cauză; 

 atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către 
producătorii primari; 

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv 
ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei 
reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate; 

f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 
 
 
4. Cui de adresează 
 
La Concursul de planuri de afaceri organizate în cadrul acestui proiect vor putea participa absolvenţii 
cursurilor de formare în competențe antreprenoriale organizate în proiect, în cadrul subactivității A3.3 
Derularea programului de formare antreprenorială, cu domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare 
Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.  
 
Totodată, la concursul de planuri de afaceri pot participa și persoane care NU au participat la cursurile 
de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup 
țintă eligibile. Numărul de persoane care pot beneficia de ajutor de minimis fără să fi participat la 
programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nostru nu va putea depăși 10% din 
numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului. 
 
Subvențiile acordate în cadrul acestui proiect se aplică pentru întreprinderi, așa cum sunt acestea definite în 
art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 
mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestor prevederi legale, întreprinderea este 
”orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă 
activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de 
concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei 
întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care 
desfăşoară activităţi economice, precum și asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole 
care desfăşoară activităţi economice”.  
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Afacerile care fac obiectul planurilor selectate vor fi înființate de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 
ani, care doresc să inițieze o afacere, prin infiintarea unei entitati juridice  de tip SRL, pe baza unui plan de 
afaceri, cu precădere, în unul din domeniile identificate în cadrul Strategiei Naționale de Competitivitate 
2014-2020, ca fiind sectoare economice cu potențial de specializare inteligentă: 

 Turism și ecoturism; 

 Textile și pielărie; 

 Lemn și mobilă; 

 Industrii creative; 

 Industria auto și componente; 

 Tehnologia informațiilor și comunicațiilor; 

 Procesarea alimentelor și a băuturilor; 

 Energie și management de mediu; 

 Sănătate și produse farmaceutice; 

 Biotehnologii; 

 Altele 

 

Codurile CAEN eligibile pentru înscrierea planului de afaceri în Concurs și obținerea ajutorului de minimis 
sunt enumerate în Anexa A la prezenta Metodologie. 

 
Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și punctul/ punctele de lucru în mediul urban, 
în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul. 

 
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea 
contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane, cu normă întreagă, perioada nedeterminata. 
 
Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau 
reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural. 

În cadrul concursului de planuri de afaceri vor fi selectate 75 de idei de afaceri, ce vor fi înființate în mediul 
urban din fiecare județ din regiunea Sud-Est  (minim 3 în fiecare județ).  

 

Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de afaceri 
aprobat este de   171.652, 00  lei (170.652,00 lei ajutor de minim + 1.000,00 lei taxe înființare firmă)  
reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 
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Conform alineatului (13) al art. 9 al Schemei de ajutor de minimis - România Start-up Plus, ajutorul de 
minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranşe, după cum urmează: 
 tranşă iniţiată de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, aşa cum a fost acesta aprobat 

în cadrul planului de afaceri şf contractului de subvenţie încheiat. 
 

 tranşă finală reprezentând diferenţa până la valoarea totală a ajutorului de 
minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat 
din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a Il-a, venituri 
reprezentând minimum 30% din valoarea tranşei iniţiale. În cazul în care acest 
termen nu este respectat, tranşa finală nu se mai acordă. 
 
 

În ceea ce priveşte prevederea din Ghidul Solicitantului • Condiţii Specifice, România 
Start-Up Plus, conform căreia toate plăţile aferente înfiinţării şi funcţionării 
întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de 
funcţionare, în siuaţia în care beneficiarul face dovada că a realizat din activitatea 
curentă venituri reprezentând minimum 30% din valoarea transei iniţiale: 

 
 Mai devreme de 12 luni (aferente etapei a ll-a. tranşa finală va contribui la 

acoperirea plăţilor aferente înfiinţării şi funcţionării întreprinderii nou 
create, în primele 12 luni de funcţionare; 
 

 La finalul celor 12 luni (aferente etapei a II- a. beneficiarul ajutorului de 
minimis va trebui să contribuie din surse proprii la acoperirea plăţilor 
aferente înfiinţării şi funcţionării întreprinderii nou create în primele 12 luni 
de funcţionare, după care va beneficia de tranşa finala de 25%; 
 

 
5. Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii ajutorului de minimis acordat în cadrul proiectului 
 
Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 

a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România; 
b) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate 
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printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-
profesionale; 

c) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte 
activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene; 

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false; 
e) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca 

intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat; 
f) nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei 

Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, 
aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare 
aferentă; 

g) respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România Start-Up 
Plus”, respectiv: 
‐ angajarea a minimum 2 persoane cu norma intreaga în cadrul afacerii finanțate prin 

schema de minimis; 
‐ asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de 

minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare; 
‐ asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure 

continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă; 
‐ respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului. 

 
 

6. Condiții de eligibilitate pentru activități 
 

În cadrul prezentei scheme sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis, conform 
Ghidului solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus”, din cadrul Programului 
Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. 
Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, activitățile care 
respectă cumulativ următoarele condiții: 

a) au ca scop înființarea și dezvoltarea afacerilor selectate conform Ghidului solicitantului – 
Condiții specifice ”România Start Up Plus”;  

b) respectă condițiile de înființare și dezvoltare definite în Ghidului solicitantului – Condiții 
specifice ”România Start Up Plus”; 
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c) sunt realizate de întreprinderile nou înființate în cadrul proiectelor finanțate prin Ghidul 
solicitantului – Condiții specifice ”România Start Up Plus”. 

 
7. Condiții conform Ghidului Solicitantului România Start-up Plus și a cererii de finanțare aprobate  
 

 Participanții la concursul de planuri de afaceri în cadrul acestui proiect NU au voie sa depună același 
plan de afaceri pe un alt proiect similar (NU au voie să facă parte din grupul țintă și să beneficieze 
de finanțare în alte proiecte finanțate prin POCU Axa 3, Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin 
susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană). 

 

 Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul beneficiarului sau 
partenerilor săi din proiect nu pot avea calitatea de angajați sau asociați în cadrul întreprinderilor 
înființate prin proiect.  

 

 Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în 
cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program. 

 

 În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, 
persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de 
asociat majoritar.  

 

 În elaborarea planurilor de afaceri solicitanții de ajutor de minimis trebuie să prevadă activități care 
conduc la promovarea temelor orizontale ale Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 
conform specificațiilor din Ghidul Solicitantului (egalitate de şanse, nediscriminare și dezvoltare 
durabilă), după cum urmează: 

 activitățile propuse să conducă la promovarea egalității de șanse și tratament (egalitatea de 
gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilități). 

 se vor propune măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor 
produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării 
durabile de către întreprinderile finanțate. 

 
De asemenea: 

 cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate vor promova concret sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficienta din punctul de vedere al utilizării 
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resurselor. 
 

 cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate în cadrul proiectului vor promova concret inovarea 
socială. 

 

 cel puțin 25% din planurile de afaceri finanțate în cadrul proiectului vor promova concret utilizarea 
și calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de prestare de servicii și/sau 
execuție de lucrări. 

 

 cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate în cadrul proiectului vor promova concret 
consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activități 
specifice.  
 

8. Constituirea și funcționarea Comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri 
 
Concursul de planuri de afaceri se va realiza numai în condițiile unui cadru competitiv real. În acest sens, 
se va constitui o Comisie de selecție care va fi responsabilă cu evaluarea și selectarea planurilor de afaceri 
care vor fi sprijinite în etapele viitoare ale proiectului.  
 
Decizia de constituire a comisiei de selectie se va lua de catre managerul de proiect.  

 
Comisia va fi constituită din 4 reprezentanți din aria de implementare a proiectului dupa cum urmează:  
 2 reprezentanți ai mediului de afaceri 
 1 reprezentant al patronatelor  
 1 reprezentant al Partenerului. 

 
Președintele Comisiei de selecție va fi propus de către toți membrii Comisiei de selecție și votat de către 
majoritatea acestora. 
 
Anunțul de intenție privind selecția comisiei va fi postat pe site-ul proiectului. Fiecare persoană externă care 
va face parte din echipa de selecție a planurilor de afaceri va depune un dosar care va conține: 

 CV în format EuroPass  

 Documente suport care atestă cele declarate în CV și din care rezultă că au experiență dovedită în 
antreprenoriat.  

 Declarație de disponibilitate – Anexa 6 
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 Declarație privind incompatibilitatea și conflictul de interese – Anexa 7 
 

Membrii Juriului sunt persoane care trebuie să dea dovadă de: 

 integritate; 

 obiectivitate; 

 independență; 
 
Analiza acestor documente va fi facută de către o comisie formată din reprezentanții legali ai parteneriatului 
și managerul de proiect. 
Decizia de constituire a comisiei de selecție se va da de către managerul de proiect.  
 
Administratorul schemei de antreprenoriat va pune la dispoziția membrilor juriului, cu ocazia întrunirii, o 
listă cu beneficiarii ale căror planuri de afaceri au fost înscrise la concurs.  
 
Persoana care se află într-o situație de incompatibilitate va solicita înlocuirea sa în termen de 1 zi de la 
constatare. În acest caz, administratorul schemei de antreprenoriat va proceda la înlocuirea persoanei în 
cauză fără a aduce atingere demnității persoanei și  drepturilor profesionale și contractuale ale celui care 
face obiectul conflictului de interese, respectiv incompatibilității sesizate. 
 
S-au definit situațiile și aspectele privind incompatibilitatea persoanelor din juriu, cum ar fi: 
 dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă, el, sau vreo rudă apropiată, 

în soluționarea unei cauze, într-un anumit mod, care l-ar determina, să fie subiectiv; 
 implicare financiară indirectă; 
 situația în care există elemente care conduc și chiar atestă starea de conflict de interese sau 

incompatibilitate cum ar fi existența unui interes personal; 
 
De asemenea, fiecare persoană din Comisie are datoria și obligația să păstreze, în condițiile legii, 
confidențialitatea deplină a datelor și informațiilor pe care le dețin sau la care au acces pe perioada 
desfășurării activității și să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal, sau să le facă cunoscute unui terț 
pe toată perioada de desfășurare a proiectului. 
 
Responsabilitățile membrilor Comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri sunt:  

 verificarea conformității administrative și a eligibilității în conformitate cu grila de evaluare 
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administrativă – Anexa C la Metodologia de concurs planuri de afaceri – evaluare și selecție; 

 Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri, evaluare care se va realiza conform grilei de 
evaluare tehnico- financiară - Anexa D la Metodologia de concurs planuri de afaceri – evaluare și 
selecție; 

 La finalul fiecărei etape de evaluare, Comisia va întocmi rapoartele aferente și grilele finale, precum 
și  borderoul cu punctajele primite de fiecare plan de afaceri din cadrul concursului.  

 

Președintele Comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri asigură corectitudinea procesului de 
evaluare și selecție a planurilor de afaceri. Este responsabilitatea președintelui comisiei de evaluare ca 
derularea să aibă loc conform Metodologiei de concurs planuri de afaceri – evaluare și selecție, care asigură 
principii și criterii transparente și nediscriminatorii.  

Comisia de soluționare a contestațiilor  

Comisia de soluționare a contestațiilor - aceasta va fi alcătuită din  membri care nu au făcut parte din Comisia 
de evaluare și selecție a planurilor de afaceri. Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor sunt numiți 
prin decizia managerului de proiect. Expertii care vor alcatui comisia de contestatii vor proveni din medii 
similare ca structura si cerintei comisiei de evaluare.  

 

Comisia de solutionare a contestatiilor este formata din: 4 reprezentanți din aria de implementare a 
proiectului dupa cum urmează:  
 2 reprezentanți ai mediului de afaceri 
 1 reprezentant al patronatelor  
 1 reprezentant al Partenerului. 

 
Președintele Comisiei de solutionare a contestatiilor va fi propus de către toți membrii Comisiei de selecție 
și votat de către majoritatea acestora. 
 
Anunțul de intenție privind selecția comisiei solutionare a contestatiilor va fi postat pe site-ul proiectului. 
Fiecare persoană externă care va face parte din echipa de selecție a planurilor de afaceri va depune un dosar 
care va conține: 

 CV în format EuroPass  
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 Documente suport care atestă cele declarate în CV și din care rezultă că au experiență dovedită în 
antreprenoriat.  

 Declarație de disponibilitate – Anexa 6 

 Declarație privind incompatibilitatea și conflictul de interese – Anexa 7 
 

Membrii Juriului sunt persoane care trebuie să dea dovadă de: 

 integritate; 

 obiectivitate; 

 independență; 
 
Analiza acestor documente va fi facută de către o comisie formată din reprezentanții legali ai parteneriatului 
și managerul de proiect. 
Decizia de constituire a comisiei de solutionare a contestatiilor se va da de către managerul de proiect.  

 
9. Etapele concursului de planuri de afaceri  

 9.1 Etapa de înscriere la concursul de planuri de afaceri; 
 9.2 Etapa de verificare administrativă;  
 9.3 Etapa de contestații a verificării administrative și soluționarea acestora; 
 9.4 Etapa de evaluare tehnico-financiară; 
 9.5 Etapa de contestații a verificării tehnico-financiare și soluționarea acestora; 
 9.6 Etapa de selecție și departajare a planurilor de afaceri; 
 9.7 Etapa de anunțare a dosarelor pre-selectate; 
 9.8 Etapa de contestații și soluționarea acestora;  
 9.9 Etapa de desemnare a câștigătorilor finali și a listei de rezervă; 

 
 

9.1 Înscrierea la concursul de planuri de afaceri 
 

Fiecare persoană care dorește sa participe la concursul de planuri de afaceri trebuie  să întocmească și să 
depună un dosar de concurs, care va integra următoarele Anexe la prezenta Metodologie, precum și alte 
documente, după cum urmează:  
 

1. Opis 
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2. Cerere de înscriere la concursul de planuri de afaceri - online – Anexa 1 

Fiecare persoană care dorește să participe la concursul de planuri de afaceri trebuie să 

completeze cererea pe o platformă special creată pe site-ul proiectului: 

http://federatiaagrostar.ro/start-up-business, utilizând o adresă de email validă. Toată 

corespondența ulterioară cu fiecare candidat se va purta pe această adresă de email. 

În cadrul platformei aplicatului i se va crea și atribui un Username și o Parolă pe care le va 

folosi pentru a se autentifica pe platforma. 

 Mențiune: Beneficiarii sunt obligați să-și schimbe parola cu ocazia primei autentificări. 

3. Declarație de eligibilitate – Anexa 2 

4. Planul de afaceri elaborat de către participantul la concurs pe baza structurii solicitate și pusă 

la dispoziție de către administratorul schemei de minimis – Anexa 3 

5. Bugetul planului de afaceri, format orientativ– Anexa 4. Bugetul (Anexa 4) va fi întocmit 

de către participantul la concurs pe baza informațiilor din planul de afaceri și ținând cont de 

formatul orientativ pus la dispoziție prin prezenta metodologie și a listei orientative de 

cheltuieli eligibile pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderii - Anexa B la prezenta 

Metodologie. 

6. Proiecții financiare  

Anexa 5.1 -Prognoza veniturilor       
Anexa 5.2 - Prognoza cheltuieli       
Anexa 5.3 - Contul de profit si pierdere     
Anexa 5.4 - Bilant previzionat      
Anexa 5.5 - Fluxul de numerar previzionat An1    
Anexa 5.6 - Fluxul de numerar previzionat An2    
Anexa 5.7 - Fluxul de numerar previzionat An3    
Anexa 5.8 -Flux de numerar recapitulativ An 1 – An3  
Anexa 5.9 -Indicatori financiari An 1 – An 3  

7. Act identitate - în copie conform cu originalul și semnătura; - din care sa reiasa ca are 

domiciliul in regiunea SE 

8. Certificatul de naștere - în copie conform cu originalul și semnătura; 

9. Certificatul de căsătorie (după caz) - în copie conform cu originalul și semnătura; 
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10. CV în format Europass semnat și datat pe fiecare pagina și documente suport care atestă 

fiecare perioadă de activitate profesională desfășurată și menționată în CV ca Experiență 

profesională, precum și diplome de studiu și/sau diplome/certificate de formare care atestă 

informațiilor menționate în CV la Educație și formare - în copie conform cu originalul, cu 

semnătură și dată pe fiecare pagină; 

11. Certificat de absolvire sau Adeverință emisă de către furnizorul cursurilor de antreprenoriat 

în cadrul proiectului;  

12. Anexa 9 -  Scrisoare de intenție,  

13. Anexa 10  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

14. Anexa 11  Declarație de evitare a dublei finanțări și incompatibilitate; 

15. Anexa 12 Chestionar de motivație; 

16. Cazier fiscal; 

17. Cazier judiciar; 

18. Extras de informații eliberat de ONRC din care să rezulte că candidatul nu are calitate de 

asociat majoritar si / sau administrator într-o altă societate; 

 
 Obligatoriu!  pentru persoanele care nu au absolvit cursurile de formare antreprenorială în 

cadrul proiectului se depune si: 

 Certificat emis de ANC în domeniul competențelor antreprenoriale sau o adeverință care să 
dovedească faptul că a absolvit anterior un curs acreditat de competențe antreprenoriale; 
 
Planul de afacei si anexele acestuia se numeroteaza si semneaza pe fiecare pagina. 
 
 

Depunerea dosarului pentru concursul planuri de afaceri  
 
Candidații la concurs vor înainta dosarele în format fizic la biroul județean al Federatiei Agrostar,  din  :  
Galati, str. Portului Nr 23, Complex administrativ A- Parc de Soft, camera 11. 
Fiecare dosar va fi depus personal de către candidatul la concursul de planuri de afaceri si va primi un 
număr de înregistrare din Registru dosarelor de concurs 
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 Identificarea candidatului se va face în baza prezentării actului de identitate.   
 
Lipsa oricărui document din dosarul de canditatură la concursul de planuri de afaceri conduce automat la 
excluderea din concurs a candidatului. 
 
Perioada de depunere a dosarelor de concurs va fi de minim 15 zile calendaristice din ziua publicarii. 
Perioada depunerii se calculeaza incepand cu ziua publicarii metodologiei pe site-ul proiectului.  

 
 

9.2 Etapa de verificare administrativă  
 
În această etapă, Comisia de evaluare și selecție verifică din punct de vedere administrativ dosarele înscrise 
la concurs, respectiv se verifică existența și corectitudinea completării anexelor și a documentelor suport 
obligatorii, conform Grilei de verificare a eligibilității administrative – Anexa C la Metodologia de concurs 
planuri de afaceri – evaluare și selecție.  
 
Grila de verificare a eligibilității administrative este una de tip check list, cu condiții de tip DA și NU, și 
cuprinde întregul set de condiții administrative menționate în prezenta metodologie. Dosarele de concurs 
care nu obțin DA la fiecare variabilă din grilă vor fi eliminate și nu vor putea trece în etapa de verificare 
tehnică.   
  
În termen de 1 zi de la depunerea dosarului de candidatură la concursul de planuri de afaceri, acesta intră în 
Etapa de verificare administrativă. 
 
În termen de 1 zi de la finalizarea Etapei de verificare administrativă a fiecărui dosar de candidatură, se va 
publica pe site-ul proiectului și a partenerilor din proiect lista rezultatelor, în ordinea depunerii acestora.  
 
Fiecarui candidat i se va transmite pe mail, decizia de admitere/respingere in etapa urmatoare 
precum si grilele de evaluare  
 
 
9.3 Epata de contestații a verificării administrative și soluționarea acestora 
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Contestațiile care vizează etapa de verificare administrativă, se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare de 
la publicarea listei cu rezultatele evaluarii, în ordinea depunerii acestora, pe e-mail la adresa 
contestatie@federatiaagrostar.ro, completând Anexa 8 A - Contestație rezultat evaluare administrativă – 
concurs de planuri de afaceri;  
 
Contestațiile depuse primesc număr de înregistrare și sunt soluționate de către Comisia de soluționare a 
contestațiilor. 
Re-evaluările realizate în urma contestațiilor depuse se vor face conform procedurii aplicate la evaluarea 
inițială. 
Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă.  
 
În cazul în care rezultatele evaluării se modifică ca urmare a soluționării contestațiilor depuse, rezultatele 
finale  se vor publica pe site-ul proiectului.  
 
Doar candidații declarați admiși în urma verificării administrative vor putea intra în următoarea 
etapă de evaluare, respectiv Etapa de evaluarea tehnico-financiară a dosarelor de concurs. 
 
9.4  Etapa de evaluare tehnico-financiară 
 
În această etapă, dosarele care au trecut de etapa administrativă sunt evaluate din punct de vedere tehnico-
financiar de către Comisia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri. 
Evaluarea tehnică este realizată în baza unei grile de evaluare - Anexa D la Metodologia de concurs planuri 
de afaceri – evaluare și selecție, ce cuprinde un set de criterii principale și subcriterii. 
Astfel, în cadrul procesului de evaluare Comisia va analiza următoarele: 

 completarea corectă și explicită a tuturor câmpurilor din planul de afaceri; 

 veridicitatea și coerența informațiilor înscrise în planul de afaceri; 

 legătura dintre activele ce vor fi achiziționate cu fluxul activităților/subactivităților pentru care se 
solicită finanțare; 

 nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau 
cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de 
management și marketing și bugetul detaliat; 
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 planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi 
fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de 
implementare a proiectului. 

 prin prezentarea ofertelor conforme se intelege orice oferta care contine cel putin 
: date de indentificare ale ofertantului, perioada de valabilitate a ofertei (minim 90 zile), semnatura 
si stampila. 

Totodată, planurile de afaceri vor fi evaluate, din punct de vedere calitativ, urmărind să respecte 
informațiile solicitate în modelul de plan de afaceri – Anexa 3, astfel: 

1. Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, 
activități, rezultate, indicatori, analiza SWOT a afacerii, schema organizatorică și politica de 
resurse umane, bugetul estimativ, etc); 

2. Descrierea produselor/serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii; 

3. Analiza pieței de desfacere și a concurenței; 

4. Strategia de marketing; 

5. Modalitatea de implementare a temelor orizontale în afacere; 

6. Proiecții financiare; 

 
Punctajul maxim confrom grilei de punctaj va fi de 100 de puncte, iar punctajul minim va fi de 50 de puncte.  
 
Participanții ale căror planuri de afaceri au obținut mai puțin de 50 puncte, în urma verificării 
tehnico-financiare, vor fi respinși. 
 
De asemenea, dacă în urma evaluarii planurilor de afaceri, din bugetul propus vor fi taiate cheltuieli 
(neeligibile sau nejustificate pentru activitatea din planul de afaceri, conform Corrigendum 1 la Ghidul 
Solicitantului- Condiții Specifice pentru POCU 2014-2020, Obiectivul Specific 3.7: Creșterea ocupării prin 
susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana)   care cumulat au o valoare mai mare 
de 20% din valoarea totală a planului de afaceri, atunci planul de afaceri respectiv va fi respins. 
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Fiecarui candidat i se va transmite pe mail, decizia de admitere/respingere in etapa urmatoare 
precum si grilele de evaluare  
 
 
9.5 Epata de contestații a evaluării tehnico-financiare și soluționarea acestora 
 
Contestațiile care vizează etapa de evaluare tehnico-financiară, se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare 
de la publicarea listei cu rezultatele evaluarii, în ordinea depunerii acestora, pe e-mail la adresa 
contestatie@federatiaagrostar.ro, completând Anexa 8 B - Contestație rezultat evaluare tehnico-
financiară – concurs de planuri de afaceri. 
 
Contestațiile depuse primesc număr de înregistrare și sunt soluționate de către Comisia de soluționare a 
contestațiilor în termen de 3 zile. 
Re-evaluările realizate în urma contestațiilor depuse se vor face conform procedurii aplicate la evaluarea 
inițială.  
Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă.  
 
După soluționarea contestaților va fi publicată pe site-ul proiectului lista finală a punctajelor obținute în 
urma evaluării tehnico-financiare, în ordinea depunerii dosarelor de candidatură.  
 
 
9.6 Etapa de selecție și departajare/ierarhizare a planurilor de afaceri  
 
Participanții ale căror planuri de afaceri au obținut minumum 50 puncte vor intra în etapa de selecție și 
departajare a planurilor de afaceri. 
 
Vor fi declarate câștigătoare 75 de planuri de afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale 
obținute și în concordanță cu indicatorii de rezultat asumați prin proiect: 

 minimum 10 % (minimum 8  planuri de afaceri) care propun măsuri ce promovează 
consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării ; 

 minimum 10 % (minimum 8  planuri de afaceri) care propun măsuri ce promovează 
inovarea socială; 

 minimum 10 % (minimum 8  planuri de afaceri) care propun măsuri ce promovează  
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tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon;  

 minimum 25 % (minimum 19  planuri de afaceri) care propun măsuri ce promovează 
utilizarea și calitatea TIC; 

 minimum 3 planuri de afaceri vor proveni din fiecare județ al Regiunii Sud-Est, respectiv 
Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea; 

 maximum 10% (maximum 7  planuri de afaceri vor fi elaborate de persoane care nu au 
participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de solicitant. 

 
Pentru a asigura atingerea indicatorilor de rezultat menționați anterior, Comisia de evaluare și 
selecție a planurilor de afaceri va proceda astfel: 
 
Pasul  I. Selectarea planurilor de afaceri în concordanță cu indicatorii de rezultat care urmăresc 
tipurile de afaceri vizate. 
 
Din lista cu punctajele finale (în ordine descrescătoare a punctajelor obținute), se selectează 
maximum 50 de planuri de afaceri (din care cel mult 7 vor fi elaborate de persoane care nu au 
participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de solicitant și maximum 15 
prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu 
amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea 
și repararea autovehiculelor), după cum urmează:  
 
 maximum 8 planuri de afaceri (cele cu punctajele cele mai mari) dintre cele care propun măsuri 

ce promovează concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; 
 

 maximum 8 planuri de afaceri (cele cu punctajele cele mai mari) dintre cele care propun măsuri 
ce promovează concret inovarea socială; 

 

 maximum 8 planuri de afaceri (cele cu punctajele cele mai mari) dintre cele care propun măsuri 
ce promovează concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, prin 
derularea de activități specifice; 
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 maximum 19 planuri de afaceri (cele cu punctajele cele mai mari) dintre cele care propun 
măsuri ce promovează concret utilizarea și calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC 
în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări. 

 
Pasul II. Selectarea a minim 3 PA-uri care provin din fiecare județ al Regiunii Sud-Est. 
 

La pasul II, se vor declara câștigătoare planurile de afaceri doar pentru județele la nivelul cărora, la 
primul pas, nu au fost declarate câștigătoare minim 3 planuri de afaceri. 
 
Dacă în lista celor 50 de planuri de afaceri selectate la pasul I, există minim câte 3 planuri de afaceri 
care provin din fiecare județ al Regiunii Sud-Est, atunci se trece la pasul III. 
 
Dacă în lista celor 50 planuri de afaceri selectate la pasul I nu există minim câte 3 planuri de afaceri 
care provin din fiecare județ al Regiunii Sud-Est, atunci din lista cu punctajele finale (în ordine 
descrescătoare a punctajelor obținute), mai puțin cele maximum 50 planuri de afaceri admise la pasul 
I, se vor selecta planurile de afaceri cu punctajele cele mai mari, astfel încât să existe maximum 3 
planuri de afaceri selectate din fiecare județ al Regiunii Sud-Est, iar numărul planurilor de afaceri 
elaborate de persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de 
solicitant (cumulat la primii doi pași) să fie de cel mult 7.  
 
De asemenea, cel mult 15 planuri de afaceri prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, 
secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu 
excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor. 
 
La finalul pasului II, județele pentru care s-au selectat planuri de afaceri la acest pas pot avea cel mult 
3 planuri de afaceri declarate câștigătoare. 

 
 
Pasul III. Completarea listei de 75 de planuri de afaceri 
 

Dacă numărul planurilor de afaceri declarate câștigătoare pe parcursul primilor 2 pași este de 75, atunci se 
consideră finalizată procedura de evaluare și selecție a planurilor de afaceri. 
 
Dacă numărul planurilor de afaceri declarate câștigătoare pe parcursul primilor 2 pași NU este de 75, dar 
au fost realizați toți indicatorii asumați prin proiect, atunci din lista cu punctajele finale (în ordine 
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descrescătoare a punctajelor obținute),  mai puțin cele declarate câștigătoare în primele două etape, se vor 
declara câștigătoare planurile de afaceri cu punctajele cele mai mari, până la completarea numărului de 75. 
 
Dacă la finalul procedurii de evaluare și selecție a planurilor de afaceri nu au fost declarate câștigătoare 75 
de planuri de afaceri, atunci se va organiza a doua sesiune de evaluare și selecție a planurilor de afaceri 
doar pentru indicatorii de rezultat asumați și nerealizați în prima sesiune. 
 
În cazul în care un candidat a cărui plan de afaceri a fost declarat câștigător se va retrage (înainte 
de acordarea finanțării prin ajutor de minimis), va fi selectat candidatul care are punctajul cel mai 
mare din rândul candidaților ale căror planuri de afaceri nu au fost declarate câștigătoare. În acest 
scop, va fi realizată și o listă de rezervă cu planuri de afaceri care au obținut peste 50 de puncte la 
evaluare. 

 
Metodologia pentru evaluarea și selecția planurilor de afaceri va fi  publicată pe site-ul proiectului 
http://federatiaagrostar.ro/start-up-business  si site-urile celor 2 parteneri ai proiectului: 
http://www.federatiaagrostar.ro/ și www.asociatia-acor.ro.  

 
  

 
În cazul în care doi candidați prezintă, după aplicarea grilei de evaluare tehnico-financiară a planurilor 
de afaceri, un punctaj identic, se va proceda la aplicarea următoarelor criterii de departajare (categorii 
principale de criterii din grilă):  

1. Numarul de locuri de munca nou creata conform punctului 1.1 din grila de 
evaloare tehnico-financiara; 

2. Valoarea solutiilor TIC conform punctului 1.6 din grila de evaloare tehnico-financiara; 

3. Daca proiectul propus promoveaza sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 
dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor conform punctului 4.2 
din grila de evaloare tehnico-financiara; 

4. Au prioritate proiectele care au ca aplicant (asociat unic sau asociat majoritar)  persoana de sex 
feminin conform punctului 4.9 din grila de evaloare tehnico-financiara;  

Atenție! Având în vedere mecanismul de selecție descris mai sus, este posibil să fie selectate spre 
a fi finanțate planuri de afaceri cu punctaje mai mici decât planuri de afaceri aflate pe lista de 
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rezervă, dar de a căror selectare depinde îndeplinirea indicatorilor proiectului. (De exemplu: 
Pentru a fi atins indicatorul - minim 3 planuri de afaceri finanțate în fiecare județ, este posibil 
ca într-un județ al 3-lea plan depus să obțină un punctaj mai mic decât al 4-lea plan din alt 
județ, ceea ce înseamnă că va fi ales în vederea finanțării planul cu punctaj inferior pentru a 
îndeplini numărul minim de planuri/județ asumat prin proiect). 

 
 

9.7 Etapa de anunțare a dosarelor pre-selectate 
 
Lista cu participanții declarați admiși sau respinși în această etapă se va publica pe site-ul proiectului 
http://federatiaagrostar.ro/start-up-business/ , site-urile celor doi parteneri și în social media. 
 
Fiecarui candidat i se va transmite pe mail, decizia de admitere/respingere precum si grilele de 
evaluare  
 
 
9.8 Contestații după anunțarea dosarelor pre-selectate și soluționare acestora 
 
Eventualele contestații  care vizează etapa de anunțare a dosarelor pre-selectate (Anexa 8 C  - 
Contestație etapa de selectie)  se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare de la publicarea listei cu 
dosarele pre-selectate pe e-mail la adresa contestatie@federatiaagrostar.ro. 

 
Contestațiile depuse primesc număr de înregistrare și sunt soluționate de către Comisia de soluționare a 
contestațiilor în termen de 1 zi. 
 
Re-selectarea și re-departajarea realizate în urma contestațiilor depuse se vor face conform procedurii 
aplicate la Etapa de selecție și departajare a planurilor de afaceri inițială.  
Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă.  
 
După soluționarea contestaților va fi publicată pe site-ul proiectului lista finală a dosarelor preselectate. 
 
În eventualitatea în care, în urma soluționării acestor contestații se schimbă ierarhia dosarelor pre-
selectate, acest fapt va fi comunicat pe cale oficială către concurenții afectați de noua ierarhie. 
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9.9 Etapa de desemnare a câștigătorilor finali 

După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale procesului de evaluare vor fi publicate pe site-
ul proiectului  http://federatiaagrostar.ro/start-up-business/ și în social media, iar fiecare dintre 
candidați va fi informat în scris în acest sens.  

Primele 75 de planuri de afaceri sunt câștigătoare și sunt selectate pentru finanțare, iar următoarele 
15 planuri de afaceri au statut de rezervă. 

10. Calendarul concursului 
 

În cadrul proiectului se vor realiza aproximativ 3 sesiuni de concurs până la atingerea indicatorilor 
asumați, respectiv selectarea a 75 de planuri de afaceri.  
 
O persoană care a participat cu planul de afaceri la o sesiune de concurs și nu a fost selectat, poate 
proceda la îmbunătățirea planului de afaceri și a dosarului de concurs în vederea participării la 
sesiunile urmatoare de concurs. 
 
Perioada de depunere a dosarelor de concurs va fi de minim 15 zile calendaristice din ziua 
publicarii. Perioada depunerii se calculeaza incepand cu ziua publicarii metodologiei pe site-ul 
proiectului 

 

11. Etape obligatorii pentru persoanele declarate castigatoare in urma concurului de planuri de 
afaceri  

1.  Efectuarea de stagii de practica - Persoanele ale caror planuri de afaceri a fost selectate de comisia 
de selectie vor participa la cate un stagiu de practica desfasurat la sediul sau la punctul de lucru al unei 
companii care face parte din aceeiasi grupa de cod CAEN definita in planul de afaceri. Fiecare stagiu 
de practica va avea o durata de 40 de ore, acesta desfasurandu-se cu o freceventa zilnica, intre 4 si 8 
ore zilnic. Tematica stagiilor de practica va viza strict domeniul de activitate al planurilor de afaceri 
selectate, mai specific, functionalitatile afacerii din grupa CAEN corespondenta planului de afaceri 
selecta. 

2. Furnizare servicii personalizate de mentorat- Activitatea vine in completarea stagiului de practica 
si a cursului de formare profesionala realizat in cadrul etapei anterioara pentru consolidarea 
cunostintelor si aptitudinilor persoanelor a caror planuri de afaceri au fost selectate spre finantare, in 
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scopul implementarii si dezvoltarii pe termen lung al afacerii propuse. In cadrul acestei subactivitati, 
cei 75 de castigatori ai concursului de planuri de afaceri vor fi sprijiniti in dezvoltarea si definitivarea 
modelului de business propriu pornind de la experienta pe care a avut-o fiecare castigator in cadrul 
stagiilor de practica, planul de afaceri propus si modelul mentorului, astfel incat sa se integreze 
elementele de noutate ce au aparut intre timp. Procesul de mentorat este unul personalizat 

3. Infiintarea persoanelor juridice si demararii functionarii intreprinderilor 

Aceasta subactivitate va demara cu asistarea castigatorilor concursului de planuri de afaceri in procesul 
de infiintare a intreprinderilor, asa cum sunt acestea definite în art. 2, alin. 1 si 2 din Legea nr. 346/2004 
privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Pentru a elimina diferitele riscuri ce pot aparea in procesul de infiintare al 
persoanelor juridice, dar si pentru a elimina riscurile legate de proiect, se vor aloca 6 experti de asistenta 
care vor sprijini beneficiarii afacerilor in vederea infiintarii persoanelor juridice, coordonati de 
responsabilul de asistenta. Procesul de asistenta implica un proces comunicational sustinut dar si 
organizarea si colectarea documentelor specifice infiintarii unei persoane juridice. Cei 6 experti de 
asistenta vor lucra cu persoanele care vor beneficia de ajutor de minimis in vederea colectarii si 
depunerii intregului set de acte necesare infiintarii si demararii functionarii afacerii. Procesul de 
asistenta aferent acestei subactivitati presupune urmatoarele: realizarea, identificarea si centralizarea 
tuturor documentelor necesare pentru infiintarea companiei, realizarea dosarului, medierea relatiilor cu 
institutiile statului ce intervin in procesul de infiintare a afacerilor, depunere documente catre institutiile 
statului, obtinerea personalitatii juridice, realizarea de stampila si realizare de conturi bancare pentru 
capital social si cont curent. Procesul de asistenta presupune inclusiv asigurarea sinergiei dintre planul 
de afaceri si compania nou infiintata. Toate afacerile create in cadrul proiectului vor fi de tip SRL 
Responsabilul de asistenta va coordona intreaga activitate pentru obtinerea rezultatui final si anume 75 
de companii infiintate in cele 6 judete din Regiunea de Sud Est. In fiecare judet se vor infiinta cel putin 
3 companii. Se vor infiinta 75 de afaceri, in total acestea vor creea cel putin 150 de locuri de munca, 
minim 2 locuri de munca pe afacere. Toate locurile de munca create vor fi in baza unui contract pe 
perioada nedeterminata cu o normal de 8 ore pe zi. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui 
sa angajeze, la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 2 persoane. 
Intreprinderile nou infiintate vor avea sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru in mediul 
urban, in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul. Persoanele angajate in cadrul 
intreprinderilor nou infiintate vor avea domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare in care se 
implementeaza proiectul, in mediul urban sau rural. Caracteristicile acestor persoane juridice vor fi 
conforme cu prevederile planurilor de afaceri care se regasesc in dosarul de concurs. Este o conditie 
care va fi urmarita pe intreg procesul de implementare si asistare al planurilor de afacere, si anume 
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respectarea intregului set de caracteristici economice si financiare din planul de afaceri mentionat. In 
acest sens, respectarea actionariatului, a persoanei desemnate sa fie administrator, a tipului de persoane 
juridica, a numarului de locuri de munca, a domeniului sau domeniilor de activitate precum si a sediului 
social si punctele de lucru mentionate in planul de afaceri vor face obiectul monitorizarii. In cazul in 
care vor exista abateri de la prevederile planului de afaceri, subventia va fi sistata iar afacerea in cauza 
va trebui sa returneze intreaga suma de care a beneficiat din bugetul proiectului. Fiecare afacere ce va 
fi creata in cadrul acestei activitati va beneficia de subventii pentru acoperirea taxelor pentru infiintarea 
afacerilor. Subventia care va constitui ajutorul de minimis acordat fiecarei afaceri va integra 2 tipuri de 
subventii: subventie pentru taxele de infiintare a start upului si subventii (micro-granturi) pentru start-
up-uri. Ambele tipuri de subventii intra sub incidenta ajutorului de minimis si insumeaza impreuna 
38.500 de euro pentru fiecare afacere. Fiecare plan de afacere selectat va face obiectul unui contract de 
subventie. Contractul de subventie mentioneaza cadrul prin care se va administra subventia. Contractul 
de subventie va integra atat subventia pentru taxele de infiintare a afacerii cat si subventia pentru 
startupuri. Contractul de subventie va integra urmatoarele: definitia termenilor aplicabili relatiei dintre 
administratorul schemei de antreprenoriat si reprezentantul legal al beneficiarul ajutorului de minimis, 
legislatia aplicabila, durata contractului de subventie, obiectul contractului, drepturi si obligatii, 
modalitatea de acordare a subventiei, informare si publicitate, modificare, incetare, forta majora, 
conflictul de interese, solutionarea litigiilor si confidentialitate sunt capitole care se vor regasi in 
contractul de sebventie. Expertii de asistenta vor sprijinii beneficiarii de minimis in intocmirea unui 
dosar individual care va integra toate documentele specifice afacerii. Contractul de subventie constituie 
parte integranta a dosarului de afacere, dosare care vor fi gestionate si arhivate atat in format fizic cat 
si in format electronic. Dosarul aferent fiecarei afaceri va fi actualizat permanent cu documente care 
justifica sprijinul de care a beneficiat in cadrul proiectului. Acordarea subventiei nu se va aloca decat 
dupa ce se infiinteaza afacerile ce constituie rezultat in cadrul proiectului 

4. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate - In cadrul aceste activitati fiecare 
afacere infiintata va fi monitorizata pe o perioada de 12 luni in baza unei metodologii de monitorizare 
care presupune urmarirea implementarii planului de afaceri pe baza carora au fost infiintate si 
subventionate afacerile. Monitorizarea afacerilor sprijinite se va realiza cu o frecventa lunara. Procesul 
de monitorizare vizeaza desfasurarea activitatii intreprinderii in conformitate cu planul de afaceri 
asumat si modul de acordare a subventiei. Variabile minime care vor face obiectul procesului de 
monitorizare vor fi : numarul si dinamica locurilor de munca create, numarul si dinamica contractelor 
realizate, cifra de afaceri si dinamica acesteia, indicatorii referitori la principii orizontale (numarul de 
locuri de munca dedicate si ocupate persoanelor de sex feminin, numarul de locuri de munca destinate 
si ocupate de persoane care provin din randul grupurilor vulnerabile), situatia lichiditatilor afacerii, 
dinamica ratei rentabilitatii economice, indicatorii ce vizeaza integrarea instrumentelor TIC in 
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activitatea afacerii, etc. Metodologia de monitorizare va include: ? Monitorizarea directa prin 
desfasurarea de vizite la sediile beneficiarilor ajutorului de minimis, in vederea observarii modului de 
desfasurare a activitatii si respectarea planului de afaceri pentru care s-a acordat subventia. Expertii de 
monitorizare vor intocmi un raport de vizita. ? Monitorizarea indirecta care presupune realizarea unui 
raport de monitorizare care constituie parte integranta a dosarului fiecarei afaceri iar realizarea unui 
raport cu o frecventa lunara are rolul de a proba fluxul logic al procesului de monitorizare dar si a 
procesului de dezvoltare si atingere a indicatorilor mentionati in planul de afacere. Raportul va 
beneficia de urmatoarea structura: indicatorii asumati in planul de afaceri, indicatorii monitorizati in 
fiecare luna pentru fiecare afacere, abateri sau intarzieri de la prevederile planului de afaceri, elemente 
de risc ce pot aparea in procesul de dezvoltare a afacerilor si recomandari in vederea atingerii pe deplin 
a indicatorilor asumati in planul de afacere 

6. Decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri sprijinite 

Activitatea de decontare a sumelor aferente implementarii planurilor de afacere se va realiza exclusiv 
cu respectarea contractului de subventie. Pentru acordarea subventiei, ulterior infiintarii din punct de 
vedere juridic a fiecarei afacere se va proceda la deschiderea de conturi pe numele persoanelor juridice 
care vor beneficia de ajutorul de minimis la trezorerie. Platile cu privire la transele de subventie se vor 
realiza in conturile de trezorerie, ulterior fiecare persoana juridica beneficiara de subventie va transfera 
suma in contul curent si o va utiliza in scopurile mentionate in planul de afaceri.  

Conform alineatului (13) al art. 9 al Schemei de ajutor de minimis - România Start-up Plus, ajutorul de 
minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranşe, după cum urmează: 

 tranşă iniţiată de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, aşa cum a fost acesta aprobat în 
cadrul planului de afaceri şf contractului de subvenţie încheiat. 
 

 tranşă finală reprezentând diferenţa până la valoarea totală a ajutorului de 
minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat 
din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a Il-a, venituri 
reprezentând minimum 30% din valoarea tranşei iniţiale. În cazul în care acest 
termen nu este respectat, tranşa finală nu se mai acordă. 
 
 
În ceea ce priveşte prevederea din Ghidul Solicitantului • Condiţii Specifice, România 
Start-Up Plus, conform căreia toate plăţile aferente înfiinţării şi funcţionării 
întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de 
funcţionare, în siuaţia în care beneficiarul face dovada că a realizat din activitatea 
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curentă venituri reprezentând minimum 30% din valoarea transei iniţiale: 
 

 Mai devreme de 12 luni (aferente etapei a ll-a. tranşa finală va contribui la 
acoperirea plăţilor aferente înfiinţării şi funcţionării întreprinderii nou 
create, în primele 12 luni de funcţionare; 
 

 La finalul celor 12 luni (aferente etapei a II- a. beneficiarul ajutorului de 
minimis va trebui să contribuie din surse proprii la acoperirea plăţilor 
aferente înfiinţării şi funcţionării întreprinderii nou create în primele 12 luni 
de funcţionare, după care va beneficia de tranşa finala de 25%; 
Conditiile care trebuie respectate pentru plata primei transe de subventie, si pentru a beneficia de 
ajutorul de minimis sunt cel putin urmatoarele: • Persoanele care fac parte din echipa de proiect, 
asociatii sau angajatii din cadrul beneficiarului sau partenerilor sai din proiect nu pot avea calitatea de 
angajati sau asociati in cadrul intreprinderilor infiintate prin proiect. • Persoanele fizice nu pot avea 
calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere 
infiintata in cadrul acestui program. • In cazul in care intreprinderea se infiinteaza ca societate 
reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
si are mai mult de un asociat, persoana al carei plan de afaceri a fost selectat in vederea finantarii va 
trebui sa aiba calitatea de asociat majoritar. • Se respecta metodologiile realizate si utilizate in cadrul 
proiectului In vederea acordarii primei transe de 75% din valoarea ajutorului de minimis asa cum a fost 
acesta aprobat pe baza planului de afaceri si prevazut in contractul de subventie incheiat se vor solicita 
si verifica de catre expertii de asistenta urmatoarele documente: a) Cererea de solicitare a subventiei 
pentru acordarea primei transe (original); b) Dovada deschiderii unui cont de disponibil dedicat aferent 
Planului de afaceri însotita de formularul de identificare financiara (copie conformata cu originalul); 
Declaratie pe propria raspundere ca vor angaja cel putin 2 persoane in maxim 6 luni de la semnarea 
contractelor de subventie – persoane care vor avea in mod obligatoriu domiciliul sau resedinta in 
regiunea Sud Est Dupa verificarea tuturor acestor documente, se va proceda la plata primei transe a 
ajutorului de minimis. Subventia va trebui sa fie utilizata exclusiv in scopurile declarate in cadrul 
planului de afaceri. Aceasta nu va avea alta destinatie decat cea care a fost declarata in cadrul planurilor 
de afaceri ce au facut obiectul selectiei. In situatia in care apar modificari sau abateri de la planurile de 
afaceri ce fac obiectul selectiei in termen de 3 zile lucratoare beneficiarul ajutorului de minimis trebuie 
sa instiinteze solicitantul proiectului. Beneficiarul schemei de minimis va asigura accesul oricaror 
persoane ce constituie parte integranta a echipei de implementare sau din partea Consiliului 
Concurentei sa efectueze controale privind modul de utilizare a subventiei, precum si punerea la 
dispozitia acestora a documentelor solicitate. In vederea acordarii transei finale, expertii schema 
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antreprenoriat vor solicita beneficiarilor de ajutor de minimis si vor verifica urmatoarele documente: a) 
Cererea de solicitare pentru acordarea transei a doua a subventiei (original); b) Un raport din care sa 
rezulte modul si proportia in care au fost cheltuiti banii aferenti primei transe (original), c) Documentele 
justificative care atesta modul si proportia in care au fost cheltuiti banii aferenti primei transe (copie 
conformata cu originalul); d) Documente justificative care atesta angajarea a cel putin 2 persoane si 
mentinerea respectivelor locuri de munca (copie conformata cu originalul ); e) Un raport si documente 
justificative din care sa reiasa obtinerea unor venituri din vanzari de cel putin 30% din valoarea primei 
transe de subventie (original si copii conformate cu originalul) 
 
7. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate în cadrul perioadei de 
sustenabilitate a acestora 
 
Activitatatea are ca scop final monitorizarea activitatii întreprinderilor înfiintate, cu privire la 
sustenabilitatea ideii de afacere asumate în sensul dezvoltarii, si nu doar al supravietuirii în piata, 
precum si a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atentii deosebite 
mentinerii locurilor de munca precum si functionalitatii intreprinderilor create. Metodologia de 
monitorizare a sustenabilitatii afacerilor va fi realizata de responsabilul de monitorizare si aprobata de 
catre managerul de proiect si va urmari, indeplinirea si cresterea indicatorilor asumati in planul de 
afacere. Monitorizarea afacerilor sprijinite se va realiza cu o frecventa lunara. Metodologia de 
monitorizare a sustenabilitatii implica realizarea unei structuri de raportare lunara de catre 
reprezentantul legal al afacerii care are rolul de a proba indeplinirea indicatorii tehnico - financiari 
asumati prin planul de sustenabilite, pastrarea/ cresterea numarului de locuri de munca nou create, 
respectarea indicatorilor referitori la principii orizontale ( numarul de locuri de munca dedicate si 
ocupate persoanelor de sex feminin, numarul de locuri de munca destinate si ocupate de persoane care 
provin din randul grupurilor vulnerabile), dezvoltarea intreprinderii 

12. Anexe 
 
Anexa 1 – Cererea de înscriere la concurs 
Anexa 2 – Declarație de eligibilitate – concurent 
Anexa 3 – Plan de afaceri 
Anexa 4 – Buget plan de afaceri – orientativ 
Anexa 5.1 -Prognoza veniturilor       
Anexa 5.2 - Prognoza cheltuieli       
Anexa 5.3 - Contul de profit si pierdere     
Anexa 5.4 - Bilant previzionat      
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Anexa 5.5 - Fluxul de numerar previzionat An1    
Anexa 5.6 - Fluxul de numerar previzionat An2    
Anexa 5.7 - Fluxul de numerar previzionat An3    
Anexa 5.8 -Flux de numerar recapitulativ An 1 – An3  
Anexa 5.9 -Indicatori financiari An 1 – An 3  
Anexa 6 – Declarație de disponibilitate – evaluator 
Anexa 7 – Declarație de evitare a incompatibilității și asigurarea confidențialității datelor – Evaluator 
Anexa 8 A – Contestație Evaluare administrativă - concurs planuri de afaceri 
Anexa 8 B  - Contestație Evaluare tehnico-financiară concurs planuri de afaceri 
Anexa 8 C  - Contestație etapa de selectie 
Anexa 9-  Scrisoare de intenție,  
Anexa 10 - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 
Anexa 11 - Declarație de evitare a dublei finanțări și incompatibilitate; 
Anexa 12- Chestionar de motivație; 
Anexa A - Lista codurilor CAEN - domenii de activitate eligibile in cadrul proiectului  
Anexa B – Lista orientativă a cheltuielilor eligibile 
Anexa C – Grila de verificare aligibilitate administrativă 
Anexa D – Grila de verificare eligibilitate tehnico-financiară 
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Anexa 1 (online) 
 
Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri 

 
 

Subsemnatul/a ……......……..………….........................., CNP ......................................... …….., 

posesor/posesoare CI serie ........, număr .................., eliberată la data de ...............................,  

de către .............................................., domiciliat în localitatea  ................………...………..…., 

strada....................................... nr.………, bl................., județul....................………., 

telefon:…………………………….., e-mail: …………………………………………………….., 

solicit  înscrierea  mea la Concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului „Start-up 

business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217 în cadrul schemei 

de ajutor de minimis „România Start Up Plus”. 

Planul de afaceri doresc să îl implementez în localitatea …………………………………………., 

din județul ……………………………… regiunea Sud - Est. 

 

Informații generale ale planului de afacere 

Activitatea principală a întreprinderii care se va înființa și codul CAEN aferent: 
 

 
 

Tipul întreprinderii care urmează să fie înființată: 

 
 
Prin completarea prezentei cereri sunt de acord cu toate conditiile expuse in 
metodologia de concurs si anexel aferente acesteia 
 
 
 
Aplicant, Data solicitării: 
Nume și prenume: 
Semnătură: 
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Anexa 2 

 

Declaraţie de eligibilitate 

pentru participarea la Concursul de planuri de afaceri 

 

Subsemnatul/a …….............................................., CNP .................................., 

posesor/posesoare CI serie ........, număr .........................., eliberată la data de 

........................., de către.............................., domiciliat în localitatea 

……......................................…., 

strada ......................................... nr ………, bl ................, ap ............., 

Judetul.................……….,telefon:……………………………..,e-mail:…………………………….…………..,  

cunoscand faptul că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu Art. 326 din Codul 

Penal, în scopul participării mele la Concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului 

„Start-up business – o șansă pentru tine si comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217  declar 

pe propria răspundere că: 

 Am fost informat/ă și am luat cunoștinţă de condiţiile de eligibilitate și criteriile de 
acordare a ajutorului de minimis în cadrul cadrul schemei de ajutor de minimis 
„România Start Up Plus” prezentate în Metodologia de selecţie grup ţintă, Metodologia 
de evaluare și selecţie planuri de afaceri; 

 Voi avea calitatea de asociat unic și administrator în cadrul întreprinderii care se va 
înfiinţa cu ajutorul de minimis acordat prin proiectul „Start-up business – o șansă 
pentru tine si comunitatea ta!”; 

 Mă angajez ca la data semnării contractului de subvenţie NU voi avea calitatea de 
asociat majoritar în structura altor societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 NU am/voi avea calitatea de asociat în cadrul altei întreprinderi care se va înfiinţa cu 
ajutorul de minimis acordat prin proiectul „Start-up business – o șansă pentru tine si 
comunitatea ta!”; 

 Depun un singur plan de afaceri în cadrul Concursului de planuri de afaceri; 
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 Întreprinderea care se va înfiinţa în cadrul proiectului proiectul „Start-up business – o 
șansă pentru tine si comunitatea ta!” va fi legal constituită și își va desfășura 
activitatea pe teritoriul României; 

 Ca viitor reprezentant legal al întreprinderii ce se va înfiinţa dacă planul de afaceri 
va fi selectat în cadrul concursului, declar: 

‐ nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunţate printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic- 
profesionale; 

‐ nu am fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă 
pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi 
ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene; 

‐ nu am fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ 
de 

    minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care 
a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanţa a 
fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 

 Nu am furnizat si nu voi furniza informaţii false; 

 Sunt direct responsabil/ă de pregătirea și implementarea planului de afaceri și nu 
acţionez ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat; 

 Mă oblig să respect condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiţii specifice 
”România Start-Up Plus”, respectiv: 

‐ angajarea a minimum 2 persoane cu norma intreaga în cadrul afacerii finanţate 
prin schema de  minimis cel târziu în termen de 6 luni de la înfiinţarea 
întreprinderii; 

‐ asigurarea funcţionării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o 
perioadă de 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului 
de finanţare; 

‐ asigurarea perioadei de sustenabilitate de 6 luni, în care să asigur continuarea 
funcţionării afacerii, inclusiv cu obligaţia menţinerii locurilor de muncă; 

‐ respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul 
proiectului. 

 Nu beneficiez de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleași tip de cheltuieli 
eligibile; 

 Am luat la cunoștinţă că prezenta schemă de minimis nu se aplică: 
- ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele 

pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al 
Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în 
sectorul produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000; 

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul 
producţiei primare de produse agricole; 

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul 
prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: 
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• atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a 
cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau 
introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză; 

• atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau 
integrală către producătorii primari; 

- ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către 
state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, 
ajutoarelor destinate înfiinţării și funcţionării unei reţele de distribuţie sau 
destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

‐ ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă 
de cele importate; 

‐ ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

 Deţin capacitatea financiară de a asigura implementarea proiectului prin înfiinţarea 
întreprinderii în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, așa cum sunt 
definite in cadrul proiectului; 

 Îmi rezerv dreptul de a implementa proiectul prin înfiinţarea întreprinderii, în cazul 
unor întârzieri, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile. 

 
 

Aplicant,         Data 

Nume și prenume: 

Semnătură: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
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  Anexa 8 / Met A 3.3 
 
 

 
 

 
 
 

PLAN DE AFACERI 
Tema: 

“……………………………….” 

 
 
 

 
 
 

Locatia – ………………………., 
 

Domeniul principal de activitate al noii firme  (conform C.A.E.N.): 

 

Ativitate principala 

 

Alte activitati (conform C.A.E.N.) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

 

 

 

1. DESCRIEREA AFACERII 
 

1.1 Viziune, misiune, obiective.   
 
1.2 Forma de organizare a viitoarei a afacerii: SRL (societate cu raspundere limitata) 
 
1.3 Numele complete ale acţionarilor administratorilor, cote de participare vizate.  
 

 Nume şi prenume şi vârsta Nr de actiuni Cota de participare 

   

   

Total   

 
1.4 Managementul intreprinderii 

 
Nume şi prenume şi 

vârsta 
Funcţia 

propusa şi 
principalele 

responsabilităţi 
pe scurt 

Experienţa în 
domeniul în 

care se 
doreşte 

realizarea 
investiţiei 

Studii/Specializări 
cu impact asupra 
afacerii propuse 

    
    

 
1.5 Politica de Resurse Umane a intreprinderii 
 
1.5.1 Prezentati politica de resurse umane (recrutare, selectie, angajare, motivare/salarizare 
personal,etc);  
 
1.5.2 Schema organizatorica (prezentati o organigrama);  
 
1.5.3  Personalul 
 

a.Precizati (Obligatoriu) cate locuri de munca sunt create de firma. 
 
b.Precizati ( Obligatoriu) perioada minima pentru care va mentineti angajatii (Luni) ....  
 
 

(Atasati descrierea posturilor - fisa postului, lista personalului implicat) 
IMPORTANT: In procesul de conducere, selectie si recrutare personal trebuie aplicate 
conceptele si principiile de Inovare si  incluziune sociala, egalitate de sanse, nediscriminare si 
accesibilitate a persoanelor cu dizabilitati la locul de munca. 
 
1.6  Localizare sediu social, punct de lucru (dupa caz)  

IMPORTANT: Noua intreprindere va avea sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru 
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in mediul urban din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. 

 
1.7 Obiectivele firmei  
 

* Beneficiarii schemei de ajutor de minimis au obligatia de a mentine investitia finantata in cadrul 
prezentei scheme de ajutor pentru o perioada de cel putin 18 luni de la data infiintarii.  
 
** In cadrul intreprinderii nou infiintate se vor crea, la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului 
de ajutor de minimis, cel putin 2 locuri de munca, iar acestea vor fi mentinute cel putin 6 luni dupa 
incetarea sprijinului. 
 

1.8 Analiza SWOT a afacerii  

 ( Strenghts – Puncte Tari; Weaknesses – Puncte Slabe; Opportunities - Oportunitati; Threats - 
Pericole/Amenintari) Analiza punctelor tari si a celor slabe ale intreprinderii realizata in prezent/in 
faza de inceput a activitatii firmei, respectiv analiza amenintarilor si a oportunitatilor din mediul in 
care functioneaza aceasta realizata  in viitor / pe parcusul dezvoltarii activitatii de 
productie/prestari servicii a firmei, precum si justificarea activitatilor propuse pentru a 
elimina/imbunatati punctele  slabe  si a evita pe cat posibil pericolele si amenintarile. 
 

 
1.9 Descrierea proiectului de investiţii  
Detaliati în ce constă proiectul de investitii. 

 
1.10 Justificați necesitatea realizării investiției.  
 
 
1.11 Prezentati Strategia de implementare a planului de afaceri (obiective specifice pe 
perioada realizarii investitiei, activitati investitionale, rezultate previzionate, indicatori, riscuri)  

 
 

1.12 Locaţie proiect  
Locul implementarii proiectului:  ................., judet .........Regiune de dezvoltare: 
.............................. 
 Descrieți locul de implementare și exploatare a investiției.  

 
1.13 Bugetul estimativ al investitiei  

 
 Detaliati structura investitiei  
 Estimati valoarea investitiilor in active fixe necesare pentru realizarea  fluxului tehnologic  

planificat  
 Estimarea costurilor de achizitie  
 Detaliati  si estimati valoarea pentru alte cheltuieli anterioare activitatii de productie/prestari 

servicii:  taxe si servicii pentru infiintarea firmei, obtinerea autorizatiilor de functionare, etc. 
 Alte detalii. 
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1.14. Planul de implementare a investitiei - Graficul Gantt ( activitate/timp)  
Elaborati graficul Gantt pe perioada de implementare si monitorizare, cu principalele etape 
necesare pentru pregatirea,  realizarea investitiilor si punerea in functiune a acestora.  

 
1.15 Plan de finanţare a proiectului  

Structura de finanţare a proiectului de investiţii: 
 

 
 

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

 
2.1 Produsele/serviciile/lucrarile 
 
2.2 Principalii furnizori de materii prime, materiale si / sau servicii. 
 
 

3.ANALIZA PIETEI DE DESFACERE SI A CONCURENTEI 
 
3.1. Pozitia produselor/serviciilor societatii pe piata comparativ cu cele ale concurentei 

 
3.2 Definiţi piaţa dumneavoastră  

 
3.3. Localizarea pieţei dumneavoastră  
 
3.4 Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs. 
 
3.5 Concurenţi potenţiali   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Lei 
% din valoarea 

investitiei 
1. Necesarul de finantare (Valoarea investitiei), din care:  100% 
1.1. Valoarea subventiei solicitate    
1.2. Contributie proprie (din surse proprii si atrase) (optional)   
2. Destinatia fondurilor  100% 
2.1. Investitii  si cheltuieli anterioare productiei (autorizatii, 

avize, inregistrare firma) 
  

2.2. Cheltuieli in primele 12 luni   
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4.STRATEGIA DE MARKETING 

 
4.1 Descrieți obiectivele generale de marketing 
 
4.2 Strategia sau politica de produs/serviciu   
 
4.3 Strategia sau politica de preț  
 
4.4  Strategia sau politica de distribuţie si vanzari 
 
4.5 Strategia (politica) de promovare si relatii publice 
 
4.6 Descrieți planul de acțiune și bugetul aferent strategiei de marketing 
 
4.7 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor în cazul 
materializării acestor riscuri. 

 
 
 

5.  PREZENTATI MODALITATEA DE INTEGRARE A TEMELOR ORIZONTALE IN 
AFACERE  

 
(ex ; protectia mediului, dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse si nediscriminarea, promovarea 
egalitatii de gen inovarea sociala) si a temelor secundare (Sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, 
Inovare sociala, Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și 
comunicațiilor) 
 
 

6. PROIECŢII FINANCIARE 
 

- Bugetul planului de afaceri   -  Anexa 4 
- Prognoza veniturilor     – Anexa 5.1  
- Prognoza cheltuieli     – Anexa 5.2  
- Contul de profit si pierdere   – Anexa 5.3  
- Bilant previzionat    – Anexa 5.4  
- Fluxul de numerar previzionat An1  – Anexa 5.5  
- Fluxul de numerar previzionat An2  – Anexa 5.6  
- Fluxul de numerar previzionat An3  – Anexa 5.7  
- Flux de numerar recapitulativ An 1 – An3 – Anexa 5.8  
- Indicatori financiari An 1 – An 3  – Anexa 5.9  

 

Se pot argumenta valorile completate pentru o evaluarea corecta si obiectiva. 
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 ANEXELE PLANULUI DE AFACERI 
Anexati orice documente / informatii considerati ca sunt utile pentru fundamentarea sau 
detalierea planului de afaceri si faciliteaza evaluarea corecta a acestuia. 



 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor  
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană  
POCU/82/3/7/105217 Start‐up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta! 

 
Anexa 4  

 
Buget plan de afaceri - model orientativ 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 

Contribuție 
proprie 

Cheltuieli 
eligibile, 

fără TVA 

TVA aferentă
TOTAL 

ELIGIBIL 

 
TOTAL TVA 

nedeductibilă 
TVA 

deductibilă 
col. 1 col. 2 col. 3 col. 4 col. 5 col. 6 col. 7 col. 8

0. Taxe pentru înființarea de întreprinderi     0,00 0,00
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Salarii     0,00 0,00

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

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

    
0,00 0,00

2. 
Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou- 
înfiinţate: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Cheltuieli pentru cazare     0,00 0,00
2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu     0,00 0,00
2.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor     0,00 0,00
2.4. Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente 

deplasării 
 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 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 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00

 
0,00
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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 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 0,00 
0,00

 
0,00

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării 
întreprinderilor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de 
transport aferente funcționării întreprinderilor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Arhivarea de documente aferente funcționării întreprinderilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării 
întreprinderilor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Conectare la rețele informatice aferente funcționării 
întreprinderilor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării 
întreprinderilor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.1 Prelucrare de date     0,00 0,00
15.2 Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice     0,00 0,00
15.3 Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante 

pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic
    0,00 0,00

15.4 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active 
similare 

    0,00 0,00
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  Valoare Calcul
I. Valoarea totală a proiectului, din care: 0,00 = I.a. + I.b.+ II 
I.a. Valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA nedeductibilă*) 0,00 = total col. 7 din Buget 

I.b. 
Valoarea neeligibilă a proiectului (TVA deductibilă aferentă

cheltuielilor eligibile) 0,00 = total col. 6 din Buget 

II. Contribuţia proprie a solicitantului 0,00 = total col. 3 
III. Finanţare nerambursabilă solicitată**) 0,00 = I.a

*) Cheltuiala de TVA nedeductibilă este eligibilă 
**) Ajutorul financiar nerambursabil aferent fiecărui plan de afaceri va fi în cuantum de maxim 171.652, 00  lei (170.652,00 lei ajutor de minim + 1.000,00 lei taxe 
înființare firmă) 
 

Un plan de afaceri NU trebuie să conțină în mod obligatoriu toate categoriile de cheltuieli eligibile menționate mai sus. 
Lista cheltuielilor eligibile prezentate  mai sus pentru înființarea și dezvoltarea afacerii este orientativă. 
 
Toate cheltuielile eligibile inscrise in bugetul orientativ de fiecare beneficiar sunt obligatorii si nu mai pot fi modificate pe parcusul implementarii 
proiectului.  
Daca valorile de achizitie fata de cele trecute in buget sunt mai mari atunci diferenta va fi considerata cheltuiela neeligibila si va trebui suportata 
de beneficiar.  



Nr. 

Crt.
Categoria Pret in 

LEI/UM
UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 LEI

2 LEI

3 LEI

4 LEI

5 LEI

6 LEI

7 LEI

8 LEI

9 LEI

10 LEI

11 LEI

12 LEI

LEI
13 Alte venituri LEI

LEI

14 Venituri din vanzari marfuri LEI

15
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei 

de afaceri nete
LEI

16 Venituri din subventii pentru investitii LEI

17 Venituri din alte activitati LEI

18 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) LEI

19
Venituri din productia realizata pentru scopuri 

proprii si capitalizata
LEI

20 Alte venituri din exploatare LEI

LEI

Anul 2
Total                             

An 1

Total                              

An 3

PROGNOZA VENITURILOR

VANZARI FIZICE PREVIZIONATE

VANZARI VALORICE PREVIZIONATE

Total venituri din exploatare

Venituri productie proprie – total

Total productie vanduta

Total                             

An 2

Anul 1



Nr. 

Crt.
Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 

1
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele 

consumabile
LEI

2 Alte cheltuieli materiale LEI

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) LEI

4 Cheltuieli privind marfurile LEI

5 Cheltuieli materiale – total LEI

6 Cheltuieli cu personalul angajat LEI

7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala LEI

8 Cheltuieli cu personalul – total LEI

9 Cheltuieli cu amortizarile LEI

10 Alte cheltuieli de exploatare LEI

11 Cheltuieli pentru exploatare - total LEI

Total                                

An 2

Total                             

An 3

PROGNOZA CHELTUIELILOR

Anul 1 Anul 2 Total                            

An 1



Nr. 

Crt.
Categoria TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 

1 Cifra de afaceri LEI

2 Venituri din subventii pentru investitii 

3 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) LEI

4
Venituri  din productia realizata pentru scopuri proprii si 

capitalizata
LEI

5 Alte venituri din exploatare LEI

6 Venituri din exploatare – total LEI

7 Cheltuieli materiale – total LEI

8 Cheltuieli cu personalul – total LEI

9 Cheltuieli cu amortizarile LEI

10 Alte cheltuieli de exploatare LEI

11 Cheltuieli pentru exploatare - total LEI

12 Rezultatul din exploatare LEI

13 Venituri financiare – total LEI

14 Cheltuieli privind dobanzile LEI

15 Alte cheltuieli financiare LEI

16 Cheltuieli financiare  - total LEI

17 Rezultatul financiar LEI

18 Rezultatul brut LEI

19 Impozitul pe profit / cifra de afaceri LEI

20 Rezultatul net al exercitiului financiar LEI

Venituri financiare – total

Cheltuieli financiare, din care

Total                           

An 3

 PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE  

Anul 1 Anul 2

Total                         

An 2

Venituri din exploatare

Cheltuieli pentru exploatare

Total                         

An 1

CONT PROFIT SI PIERDERE 2/18/2019 3/9



Anul 1 Anul 2 Anul 3

1 Active imobilizate - brute

2 Valoarea amortizarii cumulate

I Active imobilizate - nete (1-2) 0 0 0

3 Stocuri

4 Creante 

5 Casa si conturi la banci

II Total active circulante (3+4+5) 0 0 0

TOTAL ACTIV (I+II) 0 0 0

III
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de 

pana la un an 0 0 0

6 Imprumuturi si datorii la institutii de credit

7 Datorii comerciale

8 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale

IV
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai 

mare de un an 0 0 0

9 Imprumuturi si datorii la institutii de credit

10 Datorii comerciale

11 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale

V Subventii pentru investitii

12 Capital social

13 Rezultatul exercitiului financiar

14   - repartizare profit la dividende

15   - repartizare profit la la rezerve

16 Rezerve

VI Total capitaluri proprii 0 0 0

TOTAL PASIV 0 0 0

Verificare: 0 0 0

BILANT PREVIZIONAT



Flux de numerar - previziuni - LEI Total

OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

I.

A. Total intrari de lichiditati din:   (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii  (imprumuturi de la 

actionari/asociati)

A2. Vanzari de active, inclusiv TVA

A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + 

A.3.2.)

   A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect

   A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, 

leasinguri, alte datorii financiare

A4. Ajutor nerambursabil FEADR  (inclusiv avans)

B. Total iesiri de lichiditati prin investitii:   
(B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv 

TVA

B3. Cresterea investitiilor in curs

C. Total iesiri de lichiditati prin finantare   
(C1+C2)
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si 

lung, din care:  (C.1.1.+ C.1.2.)

   C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect

   C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si 

lung, leasinguri, alte datorii financiare

C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si 

lung, din care:   (C.2.1.+C.2.2.)

   C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect

   C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, 

leasinguri, alte datorii financiare

D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si 
finantare (A-B-C)

II.

E.
Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

F.
Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G)

I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv 
TVA (dupa caz), din care:

I1. Materii prime si materiale

I2. Alte materiale

I3. Energia si apa

I4. Marfuri

I5. Aferente personalului angajat

I6. Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe

I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate

I9. Alte plati aferente exploatarii

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe 
profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)

K. Plati/incasari pentru impozite si taxe  (K1-
K2+K3)
K1.  plati TVA

K2.  rambursari TVA

K3. impozit pe profit/cifra de afaceri

L. Rambursari de credite pe termen scurt

M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

N. Dividende

O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii  
(K+L+M+N)

P. Flux de numerar din activitatea de exploatare 
(J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
R. Disponibil de numerar al lunii precedente

S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 
(R+Q)

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Anul  1                   

Anul 1

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE



Flux de numerar - previziuni - LEI Total

OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

I.

A. Total intrari de lichiditati din:   (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii  (imprumuturi de la 

actionari/asociati)

A2. Vanzari de active, inclusiv TVA

A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + 

A.3.2.)

   A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect

   A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, 

leasinguri, alte datorii financiare

A4. Ajutor nerambursabil FEADR  (inclusiv 

avans)

B. Total iesiri de lichiditati prin investitii:   
(B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv 

TVA

B3. Cresterea investitiilor in curs

C. Total iesiri de lichiditati prin finantare   
(C1+C2)
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si 

lung, din care:  (C.1.1.+ C.1.2.)

   C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect

   C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si 

lung, leasinguri, alte datorii financiare

C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu 

si lung, din care:   (C.2.1.+C.2.2.)

   C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect

   C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, 

leasinguri, alte datorii financiare

D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si 
finantare (A-B-C)

II.

E.
Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv 

TVA

F.
Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G)

I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv 
TVA (dupa caz), din care:

I1. Materii prime si materiale

I2. Alte materiale

I3. Energia si apa

I4. Marfuri

I5. Aferente personalului angajat

I6. Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe

I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate

I9. Alte plati aferente exploatarii

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe 
profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)

K. Plati/incasari pentru impozite si taxe  (K1-
K2+K3)
K1.  plati TVA

K2.  rambursari TVA

K3. impozit pe profit/cifra de afaceri

L. Rambursari de credite pe termen scurt

M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

N. Dividende

O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii  
(K+L+M+N)

P. Flux de numerar din activitatea de exploatare 
(J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
R. Disponibil de numerar al lunii precedente

S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 
(R+Q)

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Anul 2

Anul  2
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

ANUL 2 2/18/2019 6/9



Flux de numerar - previziuni - LEI Total

OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

I.

A. Total intrari de lichiditati din:   (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii  (imprumuturi de la 

actionari/asociati)

A2. Vanzari de active, inclusiv TVA

A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + 

A.3.2.)

   A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect

   A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, 

leasinguri, alte datorii financiare

A4. Ajutor nerambursabil FEADR  (inclusiv 

avans)

B. Total iesiri de lichiditati prin investitii:   
(B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv 

TVA

B3. Cresterea investitiilor in curs

C. Total iesiri de lichiditati prin finantare   
(C1+C2)
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si 

lung, din care:  (C.1.1.+ C.1.2.)

   C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect

   C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si 

lung, leasinguri, alte datorii financiare

C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu 

si lung, din care:   (C.2.1.+C.2.2.)

   C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect

   C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, 

leasinguri, alte datorii financiare

D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si 
finantare (A-B-C)

II.

E.
Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv 

TVA

F.
Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G)

I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv 
TVA (dupa caz), din care:

I1. Materii prime si materiale

I2. Alte materiale

I3. Energia si apa

I4. Marfuri

I5. Aferente personalului angajat

I6. Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe

I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate

I9. Alte plati aferente exploatarii

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe 
profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)

K. Plati/incasari pentru impozite si taxe  (K1-
K2+K3)
K1.  plati TVA

K2.  rambursari TVA

K3. impozit pe profit/cifra de afaceri

L. Rambursari de credite pe termen scurt

M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

N. Dividende

O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii  
(K+L+M+N)

P. Flux de numerar din activitatea de exploatare 
(J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
R. Disponibil de numerar al lunii precedente

S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 
(R+Q)

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Anul 3

Anul  3  al 
implementariiACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE



Flux de numerar - previziuni - LEI
OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 Anul 2 Anul 3

I.

A. Total intrari de lichiditati din:   (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la 

actionari/asociati)

A2. Vanzari de active, inclusiv TVA

A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + 

A.3.2.)

   A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect

   A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, 

leasinguri, alte datorii financiare

A4. Ajutor nerambursabil FEADR  (inclusiv avans)

B. Total iesiri de lichiditati prin investitii:   
(B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA

B3. Cresterea investitiilor in curs

C. Total iesiri de lichiditati prin finantare   (C1+C2)

C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, 

din care:  (C.1.1.+ C.1.2.)

   C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect

   C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si 

lung, leasinguri, alte datorii financiare

C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si 

lung, din care:   (C.2.1.+C.2.2.)

   C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect

   C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, 

leasinguri, alte datorii financiare

D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si 
finantare (A-B-C)

II.

E.
Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt

H. Total intrari de numerar (E+F+G)

I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv 
TVA (dupa caz), din care:

I1. Materii prime si materiale

I2. Alte materiale

I3. Energie si apa

I4. Marfuri

I5. Aferente personalului angajat

I6. Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe

I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate

I9. Alte plati aferente exploatarii

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit 
/cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)

K. Plati/incasari pentru impozite si taxe                  
(K1-K2+K3)
K1.  plati TVA

K2.  rambursari TVA

K3.  impozit pe profit/cifra de afaceri

L. Rambursari de credite pe termen scurt

M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

N. Dividende

O. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii 
(K+L+M+N)

P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-
O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)

R. Disponibil de numerar al perioadei precedente

S.
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 
(Q+R)

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE



Total an 1 Total an 2 Total an 3

Nr.crt. Specificatie

1 Valoare investitie(Vi) - fara TVA LEI

2 Veniturile din exploatare (Ve) LEI

3 Cheltuieli de exploatare (Ce) LEI

4 Rata de crestere a profitului (Rpe) % Eroare Eroare Eroare

5 Durata de recuperare a investitiei (Dr) ANI

6 Rata rentabilitatii economice (Re) % Eroare Eroare Eroare

7 Rata rentabilitatii financiare (Rf) % Eroare Eroare Eroare

8 Rata solvabilităţii generale  (Rsg) -

9 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva LEI

10 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv LEI

UM

INDICATORI FINANCIARI

Anul
Valoare

#DIV/0!
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Anexa 6 
DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 

Subsemnatul/a …….............................................., CNP .................................., 

posesor/posesoare CI serie ........, număr .........................., eliberată la data de 

........................., de către.............................., domiciliat în localitatea 

……......................................…., 

strada ......................................... nr ………, bl ................, ap ............., 

Judetul.................……….,telefon:……………………………..,e-mail:…………………………….…………..,  

declar ca sunt capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia evaluator planuri de afaceri, în cadrul 
Concursului de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului „Start-up business – o șansă 

pentru tine si comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217, în cazul în care candidatura mea pentru 
această poziţie va fi selectată de către organizator, în perioada: 

 

 

 

 

Nume și prenume         Dată 

Semnătură 
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Anexa 7 
 

Declaraţie evitare incompatibilitate și asigurarea confidenţialităţii datelor 

 
 

Subsemnatul/a ......................................................................,  în calitate 
de Evaluator planuri de afaceri în cadrul proiectului „Start-up business – o șansă pentru 
tine și comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217 ,declar pe propria răspundere în deplină 
cunoștinţă de cauza și neconstrâns de nimeni, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal 
privind sancţionarea falsului în declaraţii, că nu mă aflu în nicio situaţie de conflict de 
interese sau de incompatibilitate cu persoanele participante la Concursul de idei de afaceri 
din cadrul proiectului „Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta!”: 
 Nu am niciun interes personal care să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor de evaluator 

cu imparţialitate și obiectivitate; 
 Nu sunt implicat financiar în mod direct sau indirect în activităţile persoanelor-

potenţiali beneficiari de ajutor de minimis pentru înfiinţarea unei întreprinderi; 
 Nu sunt interesat sub nici o formă și nu am cunoștinţă ca rudele mele apropiate să 

fie interesate în soluţionarea unei cauze, într-un anumit mod, care m-ar determina, 
să fiu subiectiv în legătură cu responsabilitatea atribuită în calitate de evaluator în 
cadrul proiectului; 

 Nu desfășor în paralel activităţi care afectează sau sunt susceptibile de a afecta 
integritatea, obiectivitatea exercitării atribuţiilor de evaluator din cadrul 
proiectului; 

 
Mă oblig să păstrez, în condiţiile legii, confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe 
care le deţin sau la care am acces pe perioada desfăşurării activităţii şi să nu le utilizez 
abuziv sau în folos personal, sau să le fac cunoscute unui terţ pe toată perioada de 
desfășurare a proiectului. 

 
Nume și Prenume …………………………………… 

Semnătură …………………………………….......... Data.......................... 
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Anexa 8 A 
 
 

Contestaţie 
Evaluare administrativă - concurs planuri de afaceri 

 
 

În atenţia Comisiei de evaluare, 

 
Subsemnatul/a ……......……..………….........................., CNP ............................... …….., 

posesor/posesoare CI serie ........, număr .................., eliberată la data de 

..................................,  de către .............................................., domiciliat în 

localitatea  ................………...………..…., strada....................................... nr.………, 

bl................., judeţul....................………., telefon:…………………………….., e-mail: 

…………………………………………………….., în calitate de participant/ă la concursul de planuri de 

afaceri în cadrul proiectului ului „Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea 

ta!” POCU/82/3/7/105217 înregistrat sub nr................../................................. doresc 

să contest rezultatul evaluării administrative care a fost publicat în urma evaluării dosarului 

de candidatură aferent concursului de planuri de afaceri. 

 

Am fost informat și am luat la cunoștinţă de prevederile Schemei de minimis „România Start 

Up Plus”, a Ghidului solicitantului – Condiţii specifice ”România Start Up Plus”, precum și a 

prevederilor Metodologiei de concurs planuri de afaceri - evaluare și selecţie și sunt de acord 

cu acestea. 

 

Prin prezenta, solicit: ....................................................................... 
 
 
 
 
Nume și prenume participant ………………………………………………………………………..…. 

 
Semnătura: ................................... 



 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor  
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană  
POCU/82/3/7/105217 Start‐up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta! 

1 
 

Anexa 8 B  
 
 

Contestaţie 
Evaluare tehnico-financiară concurs planuri de afaceri 

 
 

În atenţia Comisiei de evaluare, 

 
Subsemnatul/a ……......……..………….........................., CNP ............................... …….., 

posesor/posesoare CI serie ........, număr .................., eliberată la data de 
..................................,  de către .............................................., domiciliat în 
localitatea  ................………...………..…., strada....................................... nr.………, 
bl................., judeţul....................………., telefon:…………………………….., e-mail: 
…………………………………………………….., în calitate de participant/ă la concursul de planuri de 
afaceri în cadrul proiectului ului „Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea 
ta!” POCU/82/3/7/105217 înregistrat sub nr................../................................. doresc 
să contest rezultatul evaluării tehnico- financiare a planului meu de afaceri care a fost publicat 
în urma evaluării planurilor de afaceri. 
 
Am fost informat și am luat la cunoștinţă de prevederile Schemei de minimis „România Start 
Up Plus”, a Ghidului solicitantului – Condiţii specifice ”România Start Up Plus” , precum și a 
prevederilor Metodologiei de concurs planuri de afaceri – evaluare și selecţie și sunt de acord 
cu acestea. 
 
Prin prezenta, solicit: ............................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nume și prenume participant ....................................................... 

 
Semnătura: ....................... 
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Anexa 8 C 
 
 

CONTESTAŢIE 
ETAPA ANUNŢARE DOSARE PRE-SELECTATE  

 

 
 

În atenţia Comisiei de evaluare, 

 
Subsemnatul/a ……......……..………….........................., CNP ............................... …….., 

posesor/posesoare CI serie ........, număr .................., eliberată la data de 
..................................,  de către .............................................., domiciliat în 
localitatea  ................………...………..…., strada....................................... nr.………, 
bl................., judeţul....................………., telefon:…………………………….., e-mail: 
…………………………………………………….., în calitate de participant/ă la concursul de planuri de 
afaceri în cadrul proiectului ului „Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea 
ta!” POCU/82/3/7/105217 înregistrat sub nr................../................................. doresc 
să contest rezultatul etapei de anunţare a dosarelor pre-selectate care a fost publicat.  
 
Am fost informat și am luat la cunoștinţă de prevederile Schemei de minimis „România Start 
Up Plus”, a Ghidului solicitantului – Condiţii specifice ”România Start Up Plus” , precum și a 
prevederilor Metodologiei de concurs planuri de afaceri – evaluare și selecţie și sunt de acord 
cu acestea. 
 
Prin prezenta, solicit: ............................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nume și prenume participant ....................................................... 

 
Semnătura: ....................... 
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Anexa 9 
SCRISOARE DE INTENŢIE  

 

Stimată Doamnă, stimate Domn, 

Vă adresez această scrisoare de  intenţie referitor la participarea la  concursul de planuri de 

afaceri din cadrul proiectului Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta! 

POCU/82/3/7/105217 in scopul deschiderii unei afaceri  in localitatea.................................., 

judetul.................... 

Sunt absolvent al ..................................................., de profesie..................., sunt o persoana 

dinamica, iar calitatile  detinute mă recomandă pentru activitatea antreprenorială. 

Doresc să am șansa de a participa la acest concurs  de planuri de afaceri   in vederea infiintării și 

dezvoltării propriei mele afaceri in domeniul ........................................................., cod CAEN 

..................... 

Pe scurt, ideea mea de afacere este 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Cu speranța că intenția și motivația mea sunt oportune pentru înscrierea la concursul de planuri 

de afaceri organizat în cadrul   proiectului dvs., vă stau la dispoziție cu alte precizări și 

informații suplimentare. 

Vă mulțumesc. 

Nume și prenume :…………………… 

CNP ..................................... 

Telefon:.............................. 

Data.................................     Semnatura   

                                            ...........................................      
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  Anexa  10 
 

Acord privind utilizarea datelor personale 

 
Datele furnizate vor fi tratate confidenţial de către Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, 
Alimentație, Tutun și Domenii Conexe – Agrostar, în calitate de beneficiar al proiectului „Start-up 
business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!, în scopul implementării activităţilor specifice 
proiectului, în conformitate cu prevederile Legii 129 din 15 iunie 2018 și a intrării  în vigoare la data 
de 25.05.2018 a Regulamentul (UE) nr.2016/679 din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele 
fizice. 

 
 

Subsemnatul/a……….........……..………….........................., CNP......................................................., 
posesor/posesoare CI serie........,  număr  ..........................,  eliberată  la  data  de ...................., de 
către............................, domiciliat in Localitatea  ………...............…., 
Strada.......................................... nr.………, Bl................., Ap..............,Judetul................………., 
telefon:…………………………….., e-mail:………………………………………………….…..,  
 
Declar că sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate, în scopul proiectului de către 
Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun si Domenii Conexe – 
AGROSTAR si Asociatia Afaceri Comunitati Oameni din Romania (ACOR) și îmi exprim 
acordul cu privire la utilizarea imaginii mele în materiale foto, video și audio realizate în cadrul 
proiectului in scopul promovarii activitatilor desfasurate in proiect si ca sunt de acord sa fie utilizate 
si publicate in materialele publicitare audio/video, presa scrisa, aferente si/sau in legatura cu proiectul. 
 
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje 
patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii 
false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în dosarul de 
candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete şi mă angajez ca, în 
eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de înregistrare 
depus (reînnoirea cărților de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să 
anunţ echipa de proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare. 
 
 

Data Semnătura 
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  Anexa 11 
Declarație  privind evitarea dublei finanțări si  a 

incompatibilitatii 

 
 

Subsemnatul/a……….........……..………….........................., CNP.................................................., 
posesor/posesoare CI serie........,  număr  ..........................,  eliberată  la  data  de ...................., de 

către............................, domiciliat in Localitatea  ………...............…., 

Strada.......................................... nr.………, Bl................., Ap..............,Judetul................………., 

telefon:……………………………..,e-mail:…………………………..,, cunoscand faptul că falsul în 

declaraţii este pedepsit în conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, în calitate de candidat la 

concursul de planuri de afaceri din cadrul  proiectului „Start-up business – o sansa pentru tine si 

comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217  declar pe propria răspundere că 

NU fac parte in prezent din grupul ţintă și nu beneficiez in prezent de finanțare în 
alte proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital 
Uman 2014- 2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, O.S. 3.7: Creșterea ocupării 
prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană; 

NU voi face parte din grupul ţintă și nu voi beneficia de finanțare în alte proiecte 
cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014- 2020, 
Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, O.S. 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea 
întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană; 

NU am participat la aceleași activități pe niciun alt proiect cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 sau 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; 

NU am beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani consecutivi, ajutor care, cumulat 
cu prezenta schemă de minimis, să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro, conform 
Regulamentului UE nr. 1407/2013 din 18.12.2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 
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NU sunt angajat al  Federatiei Nationale a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, 

Tutun si Domenii Conexe – AGROSTAR sau al  Asociatia Afaceri Comunitati Oameni din 
Romania (ACOR) din Galati  și nu sunt în relaţie de soţ/soţie, afin sau rudă, până la gradul 
2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia. 

 
 
 
 

Data Semnătua 
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ANEXA 12 
 

Chestionar motivație 
 
Federația Natională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun și Domenii Conexe – 
AGROSTAR, în parteneriat cu Asociația “Afaceri, Comunități, Oameni din România (ACOR) 
implementeaza proiectul cu titlul „Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta!” 
POCU/82/3/7/105217. 
 
Datele furnizate vor fi tratate confidenţial de către Federația Națională a Sindicatelor din 
Agricultură, Alimentație, Tutun și Domenii Conexe – Agrostar, în calitate de beneficiar al proiectului 
„Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!, în scopul implementării activităţilor 
specifice proiectului, în conformitate cu prevederile Legii 129 din 15 iunie 2018 și a intrării  în vigoare 
la data de 25.05.2018 a Regulamentul (UE) nr.2016/679 din data de 27.04.2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter 
personal pentru persoanele fizice. 

 
1. Aveți în vedere demararea unei afaceri pe cont propriu? 
 
                    □  Da               □ Nu 
 
2. Familia sau rudele dvs. dețin în prezent sau au avut propria afacere? 
   
  □ Da               □ Nu 
 
        Daca DA,  ati lucrat in cadrul acelei afaceri? 
   □ Da               □ Nu 
 
3. Câti din oamenii pe care îi cunoasteți personal, au propria afacere?_________ 
 
 
4. Aveți deja o idee de afacere pe care ați dori să o demarați?  
   
                 □ Da                □ Nu 
 
Daca ati bifat Da (va rugam sa o mentionati/detaliati, precizand si codul CAEN aferent domeniului de 
activitate) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.Cod CAEN:........................................ 
 



	
	

	
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor  
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană 
POCU/82/3/7/105217	Start‐up	business	–	o	sansa	pentru	tine	si	comunitatea	ta!	

	
5. În ce sectoar economic, din cele identificate în cadrul Strategiei Nationale de Competitivitate 
2014-2020, eligibile in cadrul Programului Romania Start-Up Plus doriți să demarați afacerea?  
 

□ Turism si ecoturism    □ Textile si pielarie 

□ Lemn simobila     □  Industrii creative 

□ Industria auto si componente   □ Tehnologia informatiilor sicomunicatiilor 

□ Procesarea alimentelor si abauturilor           □ Energie si management demediu 

□ Sanatate si produsefarmaceutice 

□ Biotehnologii 

 
6.  Care este in opinia Dvs, cel mai dificil aspect în deschiderea unei noi afaceri? 
 

□ Identificarea unei idei de afaceri sustenabile; 

□ Identificarea surselor de finanțare; 

□ Aspectele birocratice cu deschiderea si functionarea unei afaceri; 

□ Promovarea noilor produse/servicii pe piață; 

□ Identificarea și menținerea angajaților. 

 
7. Detineți experiența profesională, cunostințe/abilități practice în domeniul în care doriți să 
derulați afacerea? 
 

□ Da  - detaliați______________________________________________________________ 
 
□ Nu 
 

 
8. Ce anume vă determină să deschideți afacerea în acest domeniu? 
 

□ Posibilitatea de a câstiga mai bine;  □ Cerințele pieței; 

□ Pasiunea pentru acest domeniu;                       □ Cunoașterea temeinică a acestui domeniu; 

 
 
9. Din punctul Dvs, care sunt cele mai importante trei probleme cu care se confrunta noii 
antreprenori?  
 

□ Lipsa cunostințelor în domeniul în care se dorește demararea afacerii; 
□ Lipsa cunostințelor antreprenoriale; 
□ Lipsa resurse umane specializate; 
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□ Lipsa unui mentor care sa sprijine noul antreprenor în primele luni de activitate; 
□ Accesul limitat la finanțare pentru start-up-uri; 
□ Lipsa unui serviciu de consultanță și asistență care să sprijine noul antreprenor în primele luni 
de activate; 
□ Alta problema_____________________________________________________________ 

 

10.  Dețineți cunostințele necesare pentru scrierea unui plan de afaceri?  
 
  □ Da                □ Nu 
 
11.  Aveți cunostințe de marketing și/sau vânzări? 
   
  □ Da                □ Nu 
 
12. Care este cea mai potrivită formă de organizare a unei afaceri pentru un antreprenor? 
 
□  Intreprindere individuală(ÎI)   □ Societate comercială cu răspundere limitată (SRL)  
□  Asociație familială (AF)               □  Persoană fizică autorizată (PFA)  
□ Societate pe acțiuni (SA) 
 
 
13. Care este statutul Dvs pe piata muncii? 
 

□ Angajat   □ Șomer 
□ Persoana inactivă:  

o Persoana inactivă (elev, student) 
o Persoana casnică 
o Intreținut/a de alte persoane 
o Intreținut/a de stat sau de alte organizații private 

 
Alt statut_________________________________________________________________ 
 
14. Care este nivelul studiilor Dvs? 
 

□ Studii minim obligatorii;             □ Școală profesională; 

□ Studii medii- liceu;   □ Studii postliceale; 

□ Studii universitare-licenta;             □ Studii postuniversitare – masterat;           □ Doctorat. 

 

15. În ce categorie de vârstă vă încadrați?  
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□ 18-24 ani;    □ 25-35 ani;                   □ 35-45 ani;    

□ Peste 45 ani;    □ Peste 55 ani. 

 

16. Ați beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani?   

  □ Da                □ Nu 

 

17. Ați mai participat la activități similare în cadrul vreunui proiect cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 sau 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ? (prin activitati similare se intelege: depunerea, 
selectarea, finanțarea și implementarea unui plan de afaceri pe aceeași activitate/cod CAEN cu care 
intentionati sa participati la concursul de planuri de afaceri din cadrul acestui proiect)? 

  □ Da                □ Nu 

 

18. Sunteți inscris/ă sau faceți parte din grupul țintă al unui alt proiect finanțat prin POCU Axa 3, 
Obiectiv specific 3.7 “Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona 
urbană”? 
 

                      □ Da                □ Nu 

 
Nume și prenume:__________________________________________ 
 
 
Localitate domiciliu:________________________________________ 
 
 
Judetul de resedinta:  
 
□ Brăila; □ Buzău; □ Galați; □ Constanța;  □Tulcea; □ Vrancea. 
 
Telefon:__________________ 
 
E-mail____________________ 
 
 
Data           Semnătura 
 



ANEXA    A 

LISTA CODURILOR CAEN  ELIGIBILE IN CADRUL PROIECTULUI Start Up Plus in reg SUD ‐ EST 
Lista a fost elaborată conform Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala a Romaniei (Coduri CAEN actualizate ‐ CAEN Rev. 2) 

Pentru mai multe informatii despre codurile CAEN consultati si www.coduri caen.ro 
 
 
ne‐eligibil pentru acest proiect | eligibil pentru acest proiect | prioritate pentru acest proiect | in Strategia Nationala de Competitivitate 2014‐2020 

     

A. AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT     

02 Silvicultura si exploatare forestiera     

024 Activitati de servicii anexe silviculturii     

0240 Activitati de servicii anexe silviculturii     

B. INDUSTRIA EXTRACTIVA     

07 Extractia minereurilor metalifere     

071 Extractia minereurilor feroase     

0710 Extractia minereurilor feroase     

072 Extractia minereurilor metalifere neferoase     

0729 Extractia altor minereuri metalifere neferoase     

08 Alte activitati extractive     

081 Extractia pietrei, nisipului si argilei     

0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei     

0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului     

089 Alte activitati extractive n.c.a.     

0891 Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale     

0893 Extractia sarii     

0899 Alte activitati extractive n.c.a.     

09 Activitati de servicii anexe extractiei     

091 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale     

0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale     
 
099 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor     

0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor     

C. INDUSTRIA PRELUCRATOARE     

10 Industria alimentara     

101 Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne     

1011 Prelucrarea si conservarea carnii     

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare     

1013 Fabricarea produselor din carne ( inclusiv din carne de pasare )     

102 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor     

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor     

103 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor     



1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor     

1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume     

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.     

104 Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale     

1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor     

1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare     

105 Fabricarea produselor lactate     

1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor     

1052 Fabricarea inghetatei     

106 Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon     

1061 Fabricarea produselor de morarit     

1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon     

107 Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase     

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie     

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie     

1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus‐cus‐ului si a altor produse fainoase similare     

108 Fabricarea altor produse alimentare     

1081 Fabricarea zaharului     

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase     

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei     

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor     

1085 Fabricarea de mancarururi preparate     

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice     

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.     

109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor     

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma     

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie     
 
11 Fabricarea bauturilor     

110 Fabricarea bauturilor     

1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice     

1102 Fabricarea vinurilor din struguri     

1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe     

1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare     

1105 Fabricarea berii     

1106 Fabricarea maltului     

1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate     

12 Fabricarea produselor din tutun     

120 Fabricarea produselor din tutun     

1200 Fabricarea produselor din tutun     



13 Fabricarea produselor textile     

131 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile     

1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile     

132 Productia de tesaturi     

1320 Productia de tesaturi     

133 Finisarea materialelor textile     

1330 Finisarea materialelor textile     

139 Fabricarea altor articole textile     

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare     

1392 Fabricarea de articole confectionate din textile ( cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp )     

1393 Fabricarea de covoare si mochete     

1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase     

1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte     

1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile     

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.     

14 Fabricarea articolelor de imbracaminte     

141 Fabricarea articolelor de imbracaminte, cu exceptia articolelor din blana     

1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele     

1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru     

1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte ( exclusiv lenjeria de corp )     

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp     

1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.     

142 Fabricarea articolelor din blana     

1420 Fabricarea articolelor din blana     

143 Fabricarea articolelor de imbracaminte prin tricotare sau crosetare     

1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie     
 
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte     

15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea     

151 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament; prepararea si vopsirea     
1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor     

1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament     

152 Fabricarea incaltamintei     

1520 Fabricarea incaltamintei     

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale     

161 Taierea si rindeluirea lemnului     

1610 Taierea si rindeluirea lemnului     

162 Fabricarea produselor din lemn, pluta, paie si din alte materiale vegetale     

1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn     

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri     



1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii     

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn     

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite     

17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie     

171 Fabricarea celulozei, hartiei si cartonului     

1711 Fabricarea celulozei     

1712 Fabricarea hartiei si cartonului     

172 Fabricarea articolelor din hartie si carton     

1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton     

1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton     

1723 Fabricarea articolelor de papetarie     

1724 Fabricarea tapetului     

1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.     

18 Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor     

181 Tiparire si activitati de servicii conexe tiparirii     

1811 Tiparirea ziarelor     

1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.     

1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire     

1814 Legatorie si servicii conexe     

182 Reproducerea inregistrarilor     

1820 Reproducerea inregistrarilor     

19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului     

191 Fabricarea produselor de cocserie     

1910 Fabricarea produselor de cocserie     

192 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului     
 
1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului     

20 Fabricarea substantelor si a produselor chimice     

201 Fabricarea produselor chimice de baza, a ingrasamintelor si produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice si a  cauciucului     

2011 Fabricarea gazelor industriale     

2012 Fabricarea colorantilor si a pigmentilor     

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza     

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza     

2015 Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase     

2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare     

2017 Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare     

202 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice     

2020 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice     

203 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor     

2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor     



204 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere, cosmetice si de parfumerie     

2041 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere     

2042 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice ( de toaleta )     

205 Fabricarea altor produse chimice     

2051 Fabricarea explozivilor     

2052 Fabricarea cleiurilor     

2053 Fabricarea uleiurilor esentiale     

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.     

206 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale     

2060 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale     

21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice     

211 Fabricarea produselor farmaceutice de baza     

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza     

212 Fabricarea preparatelor farmaceutice     

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice     

22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice     

221 Fabricarea articolelor din cauciuc     

2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor     

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc     

222 Fabricarea articolelor din material plastic     

2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic     

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic     

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii     

2229 Fabricarea altor produse din material plastic     



23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 

231 Fabricarea sticlei si a articolelor din sticla 

2311 Fabricarea sticlei plate 

2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate 

2313 Fabricarea articolelor din sticla 

2314 Fabricarea fibrelor din sticla 

2319 Fabricarea de sticlarie tehnica 

232 Fabricarea de produse refractare 

2320 Fabricarea de produse refractare 

233 Fabricarea materialelor de constructii din argila 

2331 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica 

2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa 

234 Fabricarea altor articole din ceramica si portelan 

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental 

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica 

2343 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica 

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica 

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

235 Fabricarea cimentului, varului si ipsosului 

2351 Fabricarea cimentului 

2352 Fabricarea varului si ipsosului 

236 Fabricarea articolelor din beton, ciment si ipsos 

2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii 

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii 

2363 Fabricarea betonului 

2364 Fabricarea mortarului 

2365 Fabricarea produselor din azbociment 

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos 

237 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 

2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 

239 Fabricarea produselor abrazive si a altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 

2391 Fabricarea de produse abrazive 

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 

24 Industria metalurgica 

241 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje 

2410 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje 

242 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel 

2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel 



 
243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului     

2431 Tragere la rece a barelor     

2432 Laminare la rece a benzilor inguste     

2433 Productia de profile obtinute la rece     

2434 Trefilarea firelor la rece     

244 Productia metalelor pretioase si a altor metale neferoase     

2441 Productia metalelor pretioase     

2442 Metalurgia aluminiului     

2443 Productia plumbului, zincului si cositorului     

2444 Metalurgia cuprului     

2445 Productia altor metale neferoase     

2446 Prelucrarea combustibililor nucleari     

245 Turnarea metalelor     

2451 Turnarea fontei     

2452 Turnarea otelului     

2453 Turnarea metalelor neferoase usoare     

2454 Turnarea altor metale neferoase     

25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii     

251 Fabricarea de constructii metalice     

2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice     

2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal     

252 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala     

2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala     

2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice     

253 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)     

2530 Productia generatoarelor de aburi ( cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala )     

254 Fabricarea armamentului si munitiei     

2540 Fabricarea armamentului si munitiei     

255 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor     

2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor     

256 Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni de mecanica generala pe baza de plata sau contract     

2561 Tratarea si acoperirea metalelor     

2562 Operatiuni de mecanica generala     

257 Productia de unelte si articole de fierarie     

2571 Fabricarea produselor de taiat     

2572 Fabricarea articolelor de feronerie     

2573 Fabricarea uneltelor     

259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal     



 
2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel     

2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal     

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri     

2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe     

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.     

26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice     

261 Fabricarea componentelor electronice     

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice ( module )     

2612 Fabricarea altor componente electronice     

262 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice     

2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice     

263 Fabricarea echipamentelor de comunicatii     

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii     

264 Fabricarea produselor electronice de larg consum     

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum     

265 Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigatie; productia de ceasuri     

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie     

2652 Productia de ceasuri     

266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie     

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie     

267 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice     

2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice     

268 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor     

2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor     

27 Fabricarea echipamentelor electrice     

271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii     

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice     

2712 Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii     

272 Fabricarea de acumulatori si baterii     

2720 Fabricarea de acumulatori si baterii     

273 Fabricarea de fire si cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea     

2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica     

2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice     

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice     

274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat     

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat     

275 Fabricarea de echipamente casnice     

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice     



 
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice     

279 Fabricarea altor echipamente electrice     

2790 Fabricarea altor echipamente electrice     

28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.     

281 Fabricarea de masini si utilaje de utilizare generala     

2811 Fabricarea de motoare si turbine ( cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete )     

2812 Fabricarea de motoare hidraulice     

2813 Fabricarea de pompe si compresoare     

2814 Fabricarea de articole de robinetarie     

2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie     

282 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala     

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor     

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat     

2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou ( exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice )     

2824 Fabricarea masinilor‐unelte portabile actionate electric     

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic     

2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.     

283 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere     

2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere     

284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului si a masinilor‐unelte     

2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor‐unelte pentru prelucrarea metalului     

2849 Fabricarea altor masini‐unelte n.c.a.     

289 Fabricarea altor masini si utilaje cu destinatie specifica     

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie     

2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii     

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului     

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei     

2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului     

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului     

2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.     

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor     

291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier     

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier     

292 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci     

2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci     

293 Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule     

2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule     

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule     



 
30 Fabricarea altor mijloace de transport     

301 Constructia de nave si barci     

3011 Constructia de nave si structuri plutitoare     

3012 Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement     

302 Fabricarea materialului rulant     

3020 Fabricarea materialului rulant     

303 Fabricarea de aeronave si nave spatiale     

3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale     

304 Fabricarea vehiculelor militare de lupta     

3040 Fabricarea vehiculelor militare de lupta     

309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.     

3091 Fabricarea de motociclete     

3092 Fabricarea de biciclete si de de vehicule pentru invalizi     

3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.     

31 Fabricarea de mobila     

310 Fabricarea de mobila     

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine     

3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii     

3103 Fabricarea de saltele si somiere     

3109 Fabricarea de mobila n.c.a.     

32 Alte activitati industriale n.c.a.     

321 Fabricarea bijuteriilor, imitatiilor de bijuterii si articolelor similare     

3211 Baterea monedelor     

3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase     

3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare     

322 Fabricarea instrumentelor muzicale     

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale     

323 Fabricarea articolelor pentru sport     

3230 Fabricarea articolelor pentru sport     

324 Fabricarea jocurilor si jucariilor     

3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor     

325 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice     

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice     

329 Alte activitati industriale     

3291 Fabricarea maturilor si periilor     

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.     

33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor     

331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor     



 
3311 Repararea articolelor fabricate din metal     

3312 Repararea masinilor     

3313 Repararea echipamentelor electronice si optice     

3314 Repararea echipamentelor electrice     

3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor     

3316 Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale     

3317 Repararea si intretinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.     

3319 Repararea altor echipamente     

332 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale     

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale     

D. PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT     

35 Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat     

351 Productia, transportul si distributia energiei electrice     

3511 Productia de energie electrica     

3512 Transportul energiei electrice     

3513 Distributia energiei electrice     

3514 Comercializarea energiei electrice     

352 Productia gazelor; distributia combustibililor gazosi prin conducte     

3521 Productia gazelor     

3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte     

3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte     

353 Furnizarea de abur si aer conditionat     

3530 Furnizarea de abur si aer conditionat     

E. DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE     

36 Captarea, tratarea si distributia apei     

360 Captarea, tratarea si distributia apei     

3600 Captarea, tratarea si distributia apei     

37 Colectarea si epurarea apelor uzate     

370 Colectarea si epurarea apelor uzate     

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate     

38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile     

381 Colectarea deseurilor     

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase     

3812 Colectarea deseurilor periculoase     

382 Tratarea si eliminarea deseurilor     

3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase     

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase     

383 Recuperare materialelor     



 
3831 Demontarea ( dezasamblarea ) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor     

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate     

39 Activitati si servicii de decontaminare     

390 Activitati si servicii de decontaminare     

3900 Activitati si servicii de decontaminare     

F. CONSTRUCTII     

41 Constructii de cladiri     

411 Dezvoltare ( promovare ) imobiliara     

4110 Dezvoltare ( promovare ) imobiliara     

412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale     

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale     

42 Lucrari de geniu civil     

421 Lucrari de constructii a drumurilor si a cailor ferate     

4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor     

4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.     

4213 Constructia de poduri si tuneluri     

422 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare     

4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide     

4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii     

429 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti     

4291 Constructii hidrotehnice     

4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.     

43 Lucrari speciale de constructii     

431 Lucrari de demolare si de pregatire a terenului     

4311 Lucrari de demolare a constructiilor     

4312 Lucrari de pregatire a terenului     

4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii     

432 Lucrari de instalatii electrice si tehnico‐sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii     

4321 Lucrari de instalatii electrice     

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat     

4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii     

433 Lucrari de finisare     

4331 Lucrari de ipsoserie     

4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie     

4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor     

4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri     

4339 Alte lucrari de finisare     

439 Alte lucrari speciale de constructii     



 
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii     

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.     

G. COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR     

45 Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor     

451 Comert cu autovehicule     

4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare ( sub 3,5 tone )     

4519 Comert cu alte autovehicule     

452 Intretinerea si repararea autovehiculelor     

4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor     

453 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule     

4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule     

4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule     

454 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor     

4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor     

46 Comert cu ridicata cu excepta comertului cu autovehicule si motociclete     

461 Activitati de intermediere in comertul cu ridicata     

4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate     

4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie     

4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii     

4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane     

4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie     

4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele     

4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun     

4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.     

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse     

462 Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii     

4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat     

4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor     

4623 Comert cu ridicata al animalelor vii     

4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate     

463 Comert cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului     

4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor     

4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne     

4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile     

4634 Comert cu ridicata al bauturilor     

4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun     

4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase     

4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente     



 
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste     

4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun     

464 Comert cu ridicata al bunurilor de consum     

4641 Comert cu ridicata al produselor textile     

4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei     

4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor     

4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere     

4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie     

4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice     

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat     

4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor     

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc     

465 Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii     

4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software‐lui     

4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii     

466 Comert cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri     

4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor     

4662 Comert cu ridicata al masinilor‐unelte     

4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii     

4664 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat     

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou     

4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou     

4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente     

467 Comert cu ridicata specializat al altor produse     

4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate     

4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice     

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare     

4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire     

4675 Comert cu ridicata al produselor chimice     

4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare     

4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor     

469 Comert cu ridicata nespecializat     

4690 Comert cu ridicata nespecializat     

47 Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor     

471 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate     

4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun     

4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare     

472 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si al produselor din tutun, in magazine specializate     



 
4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate     

4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate     

4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate     

4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate     

4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate     

4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate     

4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate     

473 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate     

4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate     

474 Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii in magazine specializate     

4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software‐lui in magazine specializate     

4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate     

4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate     

475 Comert cu amanuntul al altor produse casnice, in magazine specializate     

4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate     

4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate     

4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate     

4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate     

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate     

476 Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative, in magazine specializate     

4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate     

4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate     

4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate     

4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate     

4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate     

477 Comert cu amanuntul al altor bunuri, in magazine specializate     

4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate     

4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate     

4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate     

4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate     

4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate     

4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, 

in magazine specializate 

    

4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate     

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate     

4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine     

478 Comert cu amanuntul efectuat prin standuri, chioscuri si piete     

4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete     



 
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete     

4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse     

479 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine, standuri, chioscuri si piete     

4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet     

4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor     

H. TRANSPORT SI DEPOZITARE     

49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte     

491 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata     

4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata     

492 Transporturi de marfa pe calea ferata     

4920 Transporturi de marfa pe calea ferata     

493 Alte transporturi terestre de calatori     

4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori     

4932 Transporturi cu taxiuri     

4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.     

494 Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare     

4941 Transporturi rutiere de marfuri     

4942 Servicii de mutare     

495 Transporturi prin conducte     

4950 Transporturi prin conducte     

50 Transporturi pe apa     

501 Transporturi maritime si costiere de pasageri     

5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri     

502 Transporturi maritime si costiere de marfa     

5020 Transporturi maritime si costiere de marfa     

503 Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare     

5030 Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare     

504 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare     

5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare     

51 Transporturi aeriene     

511 Transporturi aeriene de pasageri     

5110 Transporturi aeriene de pasageri     

512 Transporturi aeriene de marfa si transporturi spatiale     

5121 Transporturi aeriene de marfa     

5122 Transporturi spatiale     

52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi     

521 Depozitari     

5210 Depozitari     



 
522 Activitati anexe pentru transporturi     

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre     

5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa     

5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene     

5224 Manipulari     

5229 Alte activitati anexe transporturilor     

53 Activitati de posta si de curier     

531 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal     

5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal     

532 Alte activitati postale si de curier     

5320 Alte activitati postale si de curier     

I. HOTELURI SI RESTAURANTE     

55 Hoteluri si alte facilitati de cazare     

551 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare     

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare     

552 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata     

5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata     

553 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere     

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere     

559 Alte servicii de cazare     

5590 Alte servicii de cazare     

56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie     

561 Restaurante     

5610 Restaurante     

562 Activitati de alimentatie ( catering ) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie     

5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente     

5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.     

563 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor     

5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor cu exceptia bauturilor alcoolice si tutun     

J. INFORMATII SI COMUNICATII     

58 Activitati de editare     

581 Activitati de editare a cartilor, ziarelor, revistelor si alte activitati de editare     

5811 Activitati de editare a cartilor     

5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare     

5813 Activitati de editare a ziarelor     

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor     

5819 Alte activitati de editare     

582 Activitati de editare a produselor software     



 
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator     

5829 Activitati de editare a altor produse software     

59 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala     

591 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune     

5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune     

5912 Activitati post‐productie cinematografica, video si de programe de televiziune     

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune     

5914 Proiectia de filme cinematografice     

592 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala     

5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala     

60 Activitati de difuzare si transmitere de programe     

601 Activitati de difuzare a programelor de radio     

6010 Activitati de difuzare a programelor de radio     

602 Activitati de difuzare a programelor de televiziune     

6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune     

61 Telecomunicatii     

611 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu     

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu     

612 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu     

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu ( exclusiv prin satelit )     

613 Activitati de telecomunicatii prin satelit     

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit     

619 Alte activitati de telecomunicatii     

6190 Alte activitati de telecomunicatii     

62 Activitati de servicii in tehnologia informatiei     

620 Activitati de servicii in tehnologia informatiei     

6201 Activitati de realizare a soft‐ului la comanda ( software orientat client )     

6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei     

6203 Activitati de management ( gestiune si exploatare ) a mijloacelor de calcul     

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei     

63 Activitati de servicii informatice     

631 Activitati ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe     

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe     

6312 Activitati ale portalurilor web     

639 Alte activitati de servicii informationale     

6391 Activitati ale agentiilor de stiri     

6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a     

K. INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI     



 
64 Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii     

641 Intermediere monetara     

6411 Activitati ale bancii centrale ( nationale )     

6419 Alte activitati de intermedieri monetare     

642 Activitati ale holdingurilor     

6420 Activitati ale holdingurilor     

643 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare     

6430 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare     

649 Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii     

6491 Leasing financiar     

6492 Alte activitati de creditare     

6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.     

65 Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii ( cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale )     

651 Activitati de asigurari     

6511 Activitati de asigurari de viata     

6512 Alte activitati de asigurari ( exceptand asigurarile de viata )     

652 Activitati de reasigurare     

6520 Activitati de reasigurare     

653 Activitati ale fondurilor de pensii ( cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale )     

6530 Activitati ale fondurilor de pensii ( cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale )     

66 Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii     

661 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii     

6611 Administrarea pietelor financiare     

6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare     

6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii     

662 Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii     

6621 Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor     

6622 Activitati ale agentilor si broker‐ilor de asigurari     

6629 Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii     

663 Activitati de administrare a fondurilor     

6630 Activitati de administrare a fondurilor     

L. TRANZACTII IMOBILIARE     

68 Tranzactii imobiliare     

681 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii     

6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii     

682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate     

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate     

683 Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract     



 
6831 Agentii imobiliare     

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract     

M. ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE     

69 Activitati juridice si de contabilitate     

691 Activitati juridice     

6910 Activitati juridice     

692 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal     

6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal     

70 Activitati ale directiilor ( centralelor ), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management     

701 Activitati ale directiilor ( centralelor ), birourilor administrative centralizate     

7010 Activitati ale directiilor ( centralelor ), birourilor administrative centralizate     

702 Activitati de consultanta in management     

7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii     

7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management     

71 Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica     

711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea     

7111 Activitati de arhitectura     

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea     

712 Activitati de testari si analize tehnice     

7120 Activitati de testari si analize tehnice     

72 Cercetare‐dezvoltare     

721 Cercetare‐dezvoltare in stiinte naturale si inginerie     

7211 Cercetare‐dezvoltare in biotehnologie     

7219 Cercetare‐dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie     

722 Cercetare‐dezvoltare in stiinte sociale si umaniste     

7220 Cercetare‐dezvoltare in stiinte sociale si umaniste     

73 Publicitate si activitati de studiere a pietei     

731 Publicitate     

7311 Activitati ale agentiilor de publicitate     

7312 Servicii de reprezentare media     

732 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice     

7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice     

74 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice     

741 Activitati de design specializat     

7410 Activitati de design specializat     

742 Activitati fotografice     

7420 Activitati fotografice     

743 Activitati de traducere scrisa si orala ( interpreti )     



 
7430 Activitati de traducere scrisa si orala ( interpreti )     

749 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.     

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.     

75 Activitati veterinare     

750 Activitati veterinare     

7500 Activitati veterinare     

N. ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT     

77 Activitati de inchiriere si leasing     

771 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule     

7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare     

7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele     

772 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti     

7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv     

7722 Inchirierea de casete video si discuri ( CD‐uri, DVD‐uri )     

7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.     

773 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile     

7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole     

7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii     

7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou ( inclusiv calculatoare )     

7734 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa     

7735 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian     

7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.     

774 Leasing cu bunuri intangibile ( exclusiv financiare )     

7740 Leasing cu bunuri intangibile ( exclusiv financiare )     

78 Activitati de servicii privind forta de munca     

781 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca     

7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca     

782 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului     

7820 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului     

783 Servicii de furnizare si management a fortei de munca     

7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca     

79 Activitati ale agentiilor turistice si a tur‐operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica     

791 Activitati ale agentiilor turistice si a tur‐operatorilor     

7911 Activitati ale agentiilor turistice     

7912 Activitati ale tur‐operatorilor     

799 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica     

7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica     

80 Activitati de investigatii si protectie     



 
801 Activitati de protectie si garda     

8010 Activitati de protectie si garda     

802 Activitati de servicii privind sistemele de securizare     

8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare     

803 Activitati de investigatii     

8030 Activitati de investigatii     

81 Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri     

811 Activitati de servicii suport combinate     

8110 Activitati de servicii suport combinate     

812 Activitati de curatenie     

8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor     

8122 Activitati specializate de curatenie     

8129 Alte activitati de curatenie     

813 Activitati de intetinere peisagistica     

8130 Activitati de intetinere peisagistica     

82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor     

821 Activitati de secretariat si servicii suport     

8211 Activitati combinate de secretariat     

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat     

822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica ( call center )     

8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica ( call center )     

823 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor     

8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor     

829 Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.     

8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor ( oficiilor ) de raportare a creditului     

8292 Activitati de ambalare     

8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.     

O. ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC     

84 Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public     

841 Administratie publica generala, economica si sociala     

8411 Servicii de administratie publica generala     

8412 Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si al altor 

activitati sociale, exclusiv protectia sociala 

    

8413 Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice     

842 Activitati de servicii pentru societate     

8421 Activitati de afaceri externe     

8422 Activitati de aparare nationala     

8423 Activitati de justitie     



 
8424 Activitati de ordine publica si de protectie civila     

8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora     

843 Activitati de protectie sociala obligatorie     

8430 Activitati de protectie sociala obligatorie     

P. INVATAMANT     

85 Invatamant     

851 Invatamant prescolar     

8510 Invatamant prescolar     

852 Invatamant primar     

8520 Invatamant primar     

853 Invatamant secundar     

8531 Invatamant secundar general     

8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional     

854 Invatamant superior     

8541 Invatamant superior non‐universitar     

8542 Invatamant superior universitar     

855 Alte forme de invatamant     

8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational     

8552 Invatamant in domeniul cultural ( limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc. )     

8553 Scoli de conducere ( pilotaj )     

8559 Alte forme de invatamant n.c.a.     

856 Activitati de servicii suport pentru invatamant     

8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant     

Q SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA     

86 Activitati referitoare la sanatatea umana     

861 Activitati de asistenta spitaliceasca     

8610 Activitati de asistenta spitaliceasca     

862 Activitati de asistenta medicala ambulatorie si stomatologica     

8621 Activitati de asistenta medicala generala     

8622 Activitati de asistenta medicala specializata     

8623 Activitati de asistenta stomatologica     

869 Alte activitati referitoare la sanatatea umana     

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana     

87 Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare     

871 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala     

8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala     

872 Activitati ale centrelor de recuperare pshica si de dezintoxicare, exclusiv spitale     

8720 Activitati ale centrelor de recuperare pshica si de dezintoxicare, exclusiv spitale     



 
873 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure     

8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure     

879 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.     

8790 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.     

88 Activitati de asistenta sociala, fara cazare     

881 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure     

8810 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure     

889 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare     

8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii     

8899 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.     

R. ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE     

90 Activitati de creatie si interpretare artistica     

900 Activitati de creatie si interpretare artistica     

9001 Activitati de interpretare artistica ( spectacole )     

9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica ( spectacole )     

9003 Activitati de creatie artistica     

9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole     

91 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale     

910 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale     

9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor     

9102 Activitati ale muzeelor     

9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic     

9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale     

92 Activitati de jocuri de noroc si pariuri     

920 Activitati de jocuri de noroc si pariuri     

9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri     

93 Activitati spotive, recreative si distractive     

931 Activitati sportive     

9311 Activitati ale bazelor sportive     

9312 Activitati ale cluburilor sportive     

9313 Activitati ale centrelor de fitness     

9319 Alte activitati sportive     

932 Alte activitati recreative si distractive     

9321 Balciuri si parcuri de distractii     

9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.     

S. ALTE ACTIVITATI DE SERVICII     

94 Activitati asociative diverse     

941 Activitati ale organizatiilor economice, patronale si profesionale     



 
9411 Activitati ale organizatiilor economice si patronale     

9412 Activitati ale organizatiilor profesionale     

942 Activitati ale sindicatelor salariatilor     

9420 Activitati ale sindicatelor salariatilor     

949 Alte activitati asociative     

9491 Activitati ale organizatiilor religioase     

9492 Activitati ale organizatiilor politice     

9499 Activitati ale altor organizatii n.c.a.     

95 Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc     

951 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii     

9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice     

9512 Repararea echipamentelor de comunicatii     

952 Reparatii de articole personale si de uz gospodaresc     

9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic     

9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina     

9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele     

9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice     

9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor     

9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.     

96 Alte activitati de servicii     

960 Alte activitati de servicii     

9601 Spalarea si curatarea ( uscata ) articolelor textile si a produselor din blana     

9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare     

9603 Activitati de pompe funebre si similare     

9604 Activitati de intretinere corporala     

9609 Alte activitati de servicii n.c.a.     

T. ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE IN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR     

97 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic     

970 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic     

9700 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic     

98 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu     

981 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu     

9810 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu     

982 Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii     

9820 Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii     

U. ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE     

99 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale     

990 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale     



9900 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale     
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Anexa B 
 
 

Lista orientativă - Cheltuieli eligibile finantate in cadrul noilor intreprinderi 
 
 

Finantarea intreprinderilor nou infiintate va fi acordata treptat, numai pe baza de 
documente justificative transmise administratorului schemei de antreprenoriat. 

 
Conform Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului – Conditii specific “România StartUp 
Plus”, Capitolul 2. Reguli pentru acordarea finantarii – 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor, pot fi 
finantate urmatoarele cheltuieli ale noilor intreprinderi: 

 
 Taxe pentru infiinţarea noii intreprinderi 
 Cheltuieli aferente funcţionării noii intreprinderi: 

 
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat: 

 
1.1 Cheltuieli salariale 

 
1.2 Onorarii/ venituri asimilate 

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

 
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate: 

 
2.1 Cheltuieli pentru cazare 

 
2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu 

 
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 distanţa dintre locul de cazare 
şi locul delegării) 

 
2.4 Taxe şi asigurări de călătorie şi asigurări medicale aferente deplasării 
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3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care 
beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară; 

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

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spaţii pentru 
desfăşurarea diverselor activiţăţi ale întreprinderii, echipamente, vehicule, 
diverse bunuri 

6. Cheltuieli de leasing fără achiziţie (leasing operaţional) aferente funcţionării 
întreprinderilor (rate de leasing operaţional plătite de întreprindere pentru: 
echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile şi imobile) 

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

aferente funcţionării întreprinderilor 
10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor 
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor 
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării 

întreprinderilor 
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor 
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor 

 
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor: 

15.1. Prelucrare de date 
 

15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice 
 

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

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

 

NU se accepta achiziţia de echipamente second-hand din ajutorul de minimis! 



 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor  
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană  
POCU/82/3/7/105217 Start‐up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta! 

Anexa C 

 

GRILĂ DE VERIFICARE 

ELIGIBILITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

Nume Beneficiar .......................................... CNP........................................ 

 
Nr. înregistrare plan de afaceri (alocat în momentul depunerii planului) 

..................................................... 

 
Nr. 
crt. 

Documente/Anexe DA NU 

1. Candidatul a depus Anexa 1 - Cerere de înscriere la concurs planuri 
de afaceri - depusă online  

  

2. Candidatul a depus Anexa 2 - Declaraţie eligibilitate    

3. Candidatul a depus Anexa 3 - Plan afaceri - se verifică structura 
modelului disponibil și completarea tuturor câmpurilor obligatorii 

  

4. Candidatul a depus Anexa 4 - Buget plan de afaceri – se verifică 
completarea tuturor câmpurilor obligatorii 

  

5. Candidatul a depus Proiecţii financiare, prin completarea Anexelor: 
Anexa 5.1 - Prognoza veniturilor  
Anexa 5.2 - Prognoza cheltuieli       
Anexa 5.3 - Contul de profit si pierdere     
Anexa 5.4 - Bilanţ previzionat      
Anexa 5.5 - Fluxul de numerar previzionat An1    
Anexa 5.6 - Fluxul de numerar previzionat An2    
Anexa 5.7 - Fluxul de numerar previzionat An3    
Anexa 5.8 -Flux de numerar recapitulativ An 1 – An3  
Anexa 5.9 -Indicatori financiari An 1 – An 3 

  

6 Candidatul a depus  - Anexa 9 -  Scrisoare de intenţie   

7 Candidatul a depus  Anexa 10 -  Acord privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal 

  

8 Candidatul a depus  Anexa 11 - Declaraţie de evitare a dublei 
finanţări și incompatibilitate 

  

9 Candidatul a depus  Anexa 12  -  Chestionar de motivaţie;   
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10 Candidatul a depus Certificat de absolvire sau Adeverinţă emisă de 
către Furnizorul cursurilor de antreprenoriat în cadrul proiectului  

  

11 Candidatul a depus CV în format Europass semnat și datat pe fiecare 
pagina și documente suport  

  

12 Candidatul a depus un Carte de identitate – copie conform cu 
originalul si semnatura 

  

13 Candidatul a depus Cazier fiscal    

14 Candidatul a depus Cazier judiciar    

15   Candidatul a depus Extras de informaţii eliberat de ONRC din care să 

rezulte că candidatul nu are calitate de asociat majoritar si / sau

administrator într-o altă societate; 

  

16 Locaţia de implementare a planului de afaceri (înfiinţarea afacerii 
de tip start-up) se regăsește în zonele urbane din regiunea Sud-Est 
eligibile pentru implementare planuri de afaceri ? 

  

17 
Planul de afaceri prezentat se încadrează în domeniile de activitate 
eligibile  - se verifică eligibilitatea în Anexa A - Lista coduri CAEN 
aferentă Metodologiei de concurs planuri de afaceri – evaluare și 
selecţia  

  

Obligatoriu pentru persoanele care nu au absolvit cursurile de formare
antreprenorială în cadrul proiectului 

DA NU  

18 
Candidatul a depus  un Certificat emis de ANC în domeniul 
competenţelor antreprenoriale sau o adeverinţă care să dovedească 
faptul că a absolvit anterior un curs acreditat de competenţe 
antreprenoriale. 

  

 
NOTĂ 
 

Se consideră ,,Eligibil” proiectul care este notat la toate criteriile cu ,,Da’’. Aceste 
proiecte pot trece la etapa următoare de evaluare, respectiv evaluarea tehnico-
financiară. 

Proiectele care au cel puţin o notare cu ,, Nu’’ sunt declarate ,,Respinse’’. 
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Anexa D 

GRILA DE EVALUARE 

TEHNICO-FINANCIARĂ 

Nr. 
crt 

Criterii Punctaj maxim Modalitatea de acordare a punctelor 

1 PREZENTARE SI STRATEGIE DE DEZVOLTARE Max 20  
1.1 Numarul de locuri de munca create Max 5 0 pct. - pentru 2 locuri de munca – conditie obligatorie  

3 pct. – pentru 1 loc de munca suplimentar creeat pana la 
finalul perioadei de implementare in maxim 18 luni de la 
infiintare. 
5 pct.  – pentru 2 sau mai multe locuri de munca suplimentare 
creeate pana la finalul perioadei de implementare in maxim 
18 luni de la infiintare. 

1.2 Dinamica locurilor de munca Max 1 0,5 pct.  – pentru 1 loc de munca mentinut dupa cele 18 luni 
de la infiintare. 
1 pct. – pentru  2 sau mai multe locuri de munca mentinute 
dupa cele 18 luni de la infiintare 

1.3 Certificare a unui sistem de management Max 1 A initiat pana la finalul primelor 12 luni de functionare 
procesul de implementare a unui sistem de management 
certificat. 

1.4 Descrierea ideii de afacerie, a produselor/serviciilor/lucrărilor 
care fac obiectul principal al afacerii 

Max 2 0 pct. – Produsele/ serviciile/ lucrările nu sunt descrise 

1 pct. - Produsele/ serviciile/ lucrările sunt descrise 
evaziv/incomplet 
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2 pct. - Produsele/ serviciile/ lucrările sunt descrise clar și 
detaliat 

1.5 Schema organizatorica si politica de resurse umane 
- Descrierea politicii de resurse umane 
- Descrierea schemei organizatorice – prezentare 
organigramă functionabila 
- Calificările/studiile/specializările personalului sunt 
relevante pentru domeniul de activitate al firmei 

Max 3 0 pct. – Nu este descrisa schema organizatorica si politica 
de resurse umane 

1 pct. - Este descrisa schema organizatorica si politica de 
resurse umane dar intr-un mod  evaziv / incomplet 
3 pct. - Este descrisa schema organizatorica si politica de 
resurse umane clar și detaliat si corelat cu functionabilitatea 
afacerii propuse. 

1.6 Implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ 
furnizare de bunuri 

Max 3 0 pct. – Nu implementeaza solutii TIC sau valoarea acestora 
este mai mica de 5.000 lei. 

1 pct. - Implementeaza solutii TIC cu o  valoare >= cu 5.000 
lei < 10.000 lei. 

3 pct. - Implementeaza solutii TIC cu o  valoare >= cu 
10.000 lei. 

1.7 Prestare de servicii si/sau livrare de bunuri – descrierea 
fluxului tehnologic 

Max 5 0 pct. – Nu este prezentat fluxul tehnologic si informational 
al afacerii. 
1 pct. – Este prezentat fluxul tehnologic si informational al 
afacerii fara a fi detaliat si argumentat suficient. 
5 pct. - Este prezentat fluxul tehnologic si informational al 
afacerii in mod detaliat si argumentat, coroborat cu specificul 
afacerii. 

2 STRATEGIA DE MARKETING Max 20  
2.1 Analiza pietei de desfacere si a concurentei. Max 5 0 pct. – Nu este prezentată o analiză a pieței din punct de 

vedere al concurentei. 
2 pct. – Este prezentata o analiza pieței din punct de vedere al 
concurentei dar incomplet și/sau evaziv 
5 pct. - Este prezentata o analiza a pieței din punct de vedere 
al concurentei complet, detaliat, într-un mod organizat si cu 
date reale din surse verificabile. 

2.2 Strategia de marketing: 
   - Descrierea strategiei sau politicii de produs/serviciu 

Max 5 0 pct. – Nu este prezentată o strategie de marketing care sa 
cuprinda cele 4 directii.  
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   - Descrierea strategiei sau politicii de preț 
   - Descrierea strategiei sau politicii de distribuție și vânzări 
   - Descrierea strategiei de promovare și relații publice 

2 pct. – Strategia de marketing cuprinde cele 4 directii dar 
sunt prezentate incomplet și/sau evaziv 
5 pct. - Strategia de marketing cuprinde cele 4 directii 
prezentate complet, detaliat și într-un mod organizat. 

2.7 Descrierea planului de acțiune și bugetul aferent strategiei 
de marketing. 

Max 2 0 pct. – Nu este prezentat planul de actiune pentru 
implementarea strategiei de marketing si/sau bugetul aferent.   
1 pct. – este prezentat planul de actiune pentru implementarea 
strategiei de marketing si bugetul aferent incomplet și/sau 
evaziv. 
2 pct. - este prezentat planul de actiune pentru implementarea 
strategiei de marketing si bugetul aferent detaliat și într-un 
mod organizat si realist. 

2.8 Prezentarea riscurilor afacerii și măsurile prevăzute pentru 
diminuarea efectelor. 

Max 3 0 pct. – Nu sunt identificate și prezentate riscurile afacerii și 
măsurile propuse de diminuare a riscurilor. 

1,5 pct. – Riscurile afacerii și măsurile propuse de diminuare 
a riscurilor sunt identificate și prezentate sumar și/sau 
neargumentat. 

3 pct. – Riscurile afacerii sunt identificate și prezentate 
detaliat și argumentat, precum și măsurile propuse de 
diminuare a riscurilor sunt realiste 

2.9 Analiza SWOT a afacerii. Max 5 0 pct. – Nu este prezentata analiza SWOT. 

1 pct. – Este prezentata analiza SWOT dar intr-un mod 
evaziv si nerealist. 

5 pct. – Este prezentata analiza SWOT detaliat, argumentat 
si realist . 

3 CALITATEA, MATURITATEA SI 
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Max 20  

3.1 Costurile investitiei sunt suficient fundamentate, spre 
exemplu prin oferte de pret conforme. 

Prezentarea unei oferte pentru achizitii de pana la 70.000,00 
Lei fara TVA si a 2 oferte peste aceasta valoare pentru 
fiecare produs / serviciu ce urmeaza a fi achizitionat. 

      Max 5 0 pct. – Nu sunt prezentate oferete conforme. 

1 pct. – Sunt prezentate oferte conforme pentru o parte din 
achizitiile proiectului. 

5 pct. -  Sunt prezentate oferte conforme pentru toate 
achizitiile proiectului. 
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3.2 Proiectiile veniturilor si cheltuielilor de operare sunt 
realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, 
surse verificabile. 

Se prezenta fundamentarea prognozei veniturilor si 
cheltuielilor pe baza unor surse verificabile: oferte 
conforme, cataloage, website-uri. 

Max 5 0 pct. – Nu sunt argumentate valorile care au stat la baza 
prognozelor. 

1 pct. – Sunt argumentate valorile care au stat la baza 
prognozelor dar incomplet si nu pentru toate pozitiile 

 5 pct. -  Sunt argumentate toate valorile care au stat la baza 
prognozelor. 

3.3 Analiza pietei demonstreaza existenta cererii pentru 
produsele/serviciile oferite si fundamenteaza previziunile de 
crestere a activitatii.  

 

Max 5 0 pct. – Nu este prezentată o analiză a pieței care să 
demonstreze existența cererii pentru produsele/serviciile 
oferite și care să  fundamenteze previziunile de creștere a 
activității. 
2 pct. – Este prezentata o analiza pieței care să demonstreze 
existența cererii pentru produsele/serviciile oferite și care să  
fundamenteze previziunile de creștere a activității este 
prezentată incomplet și/sau evaziv 

5 pct. - Este prezentata o analiza a pieței care să demonstreze 
existența cererii pentru produsele/serviciile oferite și care să  
fundamenteze previziunile de creștere a activității este 
prezentată complet, detaliat, într-un mod organizat, cu date 
din surse verificabile si / sau orice alt fel de document care 
sa ateste functionabilitatea afacerii. 

3.4 Cofinantare afacerii (contributie proprie). Max 5 Se vor acorda 5 pct. pentru suma de minim 17.000 lei. 

Pentru alte valori, sub suma de 17.000, punctajul se va 
calcula dupa formula: (Suma x 5)/17.000. Se vor folosi 
doua zecimale fara rotunjire. Suma reprezinta contributia 
proprie investita in cadrul proiectului pentru 
cofinantarea afacerii. 

4 PRINCIPII ORIZONTALE SI TEME SECUNDARE Max 20  

4.1 In planul de afaceri sunt propuse activitati specifice pentru 
consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a 
inovarii. 

2 0 pct. – nu sunt propuse activitati pentru cercetare, dezvoltare 
tehnologica si/sau inovare. 
2 pct. – sunt propuse activitati pentru cercetare, dezvoltare 
tehnologica si/sau inovare. 
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4.2 In planul de afaceri sunt propuse masuri ce promoveaza 
sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 
dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al 
utilizarii resurselor. 

4 0 pct. – nu sunt propuse si descrise  masuri ce promoveaza 
sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 
dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al 
utilizarii. 
4 pct. – sunt propuse si descrise masuri ce promoveaza 
sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 
dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al 
utilizarii resurselor, cunatificabile, si cu o valoare ce  
depaseste pragul de 5.000 Lei  

4.3 In planul de afaceri sunt propuse masuri ce vizeaza 
utilizarea surselor regenerabile de energie. 

2 0 pct. – nu sunt propuse activitati ce vizeaza utilizarea 
surselor regenerabile de energie 
2 pct. – sunt propuse activitati ce vizeaza utilizarea surselor 
regenerabile de energie 

4.4   In planul de afaceri sunt propuse masuri ce promoveaza 
inovarea sociala. 

2 0 pct. – nu sunt propuse activitati ce promoveaza inovarea 
sociala 
2 pct. – sunt propuse activitati ce promoveaza inovarea 
sociala 

4.5 In planul de afaceri sunt propuse masuri privind 
adaptarea infrastructurii, inclusiv / si / sau a 
echipamentelor si utilajelor pentru accesul si operarea de 
catre persoane cu dizabilitati. 

3 0 pct. – nu sunt propuse masuri privind adaptarea 
infrastructurii si / sau a echipamentelor si utilajelor pentru 
accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati  
3 pct. – sunt propuse masuri privind adaptarea infrastructurii 
si / sau a echipamentelor si utilajelor pentru accesul si 
operarea de catre persoane cu dizabilitati 

4.6 In planul de afaceri se propun masuri ce  vizeaza 
angajarea de persoane din categorii defavorizate. 

2 0 pct. – nu sunt propuse masuri ce  vizeaza angajarea de 
persoane din categorii defavorizate. 
2 pct. – sunt propuse masuri ce  vizeaza angajarea de 
persoane din categorii defavorizate. 

4.7 Prin proiect sunt propuse masuri pentru a creea noi locuri 
de muncă pentru femei. 

1 0 pct. – nu sunt propuse masuri pentru a creea noi locuri de 
muncă pentru femei  
1 pct. – sunt propuse masuri pentru a creea noi locuri de 
muncă pentru femei 
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4.8 In planul de afaceri se propun masuri ce  vizeaza 
angajarea si integrarea in activitatea de baza a 
persoanelor cu dizabilitati. 

0.5 0 pct. – nu sunt propuse masuri ce  vizeaza angajarea si 
integrarea in activitatea de baza a persoanelor cu dizabilitati. 
0.5 pct. – sunt propuse masuri ce  vizeaza angajarea si 
integrarea in activitatea de baza a persoanelor cu dizabilitati. 

4.9 Aplicantul (asociatul unic sau asociatul majoritar) 
planului de afaceri este o persoana de sex feminin. 

2 0 pct. – Aplicantul (asociatul unic sau asociatul majoritar) 
planului de afaceri nu este o persoana de sex feminin. 
2 pct. – Aplicantul (asociatul unic sau asociatul majoritar) 
planului de afaceri este o persoana de sex feminin. 

4.10 Aplicantul (asociatul unic sau asociatul majoritar) 
planului de afaceri este o persoana cu dizabilitati. 

0.5 0 pct. – Aplicantul (asociatul unic sau asociatul majoritar) 
planului de afaceri este o persoana cu dizabilitati 
0.5 pct. – Aplicantul (asociatul unic sau asociatul majoritar) 
planului de afaceri este o persoana cu dizabilitati 

4.11 In planul de afaceri sunt propuse masuri de aplicare a  
principiu al non-discriminării în cadrul funcționării 
intreprinderii. 

1 0 pct. – In planul de afaceri nu sunt propuse masuri de 
aplicare a  principiu al non-discriminării în cadrul funcționării 
intreprinderii. 
1 pct. – In planul de afaceri sunt propuse masuri de aplicare 
a  principiu al non-discriminării în cadrul funcționării 
intreprinderii. 

5 INDICATORII FINANCIARI Max 20  

5.1 Perioada de timp in care atinge pragul de eligibilitatea pentru 
a doua transa de subventie. 

10 10 pct – daca  din prognoza se atinge pragul de eligibilitate 
pentru obtinerea transei a doua a subventiei in cel mult 4 
luni de la primirea primei transe. 

Daca  din prognoza se atinge pragul de eligibilitate pentru 
obtinerea transei a doua a subventiei la mai mult de 4 luni 
de la primirea primei transe, punctajul se va calcula dupa 
formula: 10 – ( N – 4) x 1.25, unde N reprezinta luna in 
care s-a atins pragul de eligibilitate  pentru obtinerea 
transei a doua a subventiei. Se vor folosi doua zecimale 
fara rotunjire. N = maxim 12 luni. 

5.2 Rata solvabilităţii generale - Rsg (Active totale/ Datorii 
totale) a microîntreprinderii. 

3 3 pct. – daca Rsg  >=1 
0 pct. -  daca Rsg   <1 
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5.3 Rata rentabilitatii economice -  Re ( Rata rentabilitatii 
capitalului investit). 

2 2 pct. – daca Re >=5 % 
0 pct. -  daca Re   <5 % 

5.4 Rata rentabilitatii financiare - Rf (Rata rezultatului din 
exploatare). 

2 2 pct. – daca Rf >=10 % 
0 pct. – daca Rf    <10 % 

5.5 Rata de crestere a profitului din exploatare pentru perioada 
analizei – anul 3 fata de anul 1-  Rpe (Venituri din 
exploatare – Cheltuieli din exploatare). 

3 3 pct. – daca Rpe >=20 % 
2 pct. – daca Rpe >=10 % < 20 % 
1 pct. – daca Rpe    <10 % 

 
PUNCTAJ TOTAL 

Max 100 
puncte 
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