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ANEXA 1  

PLAN DE AFACERI 

Ideea de afacere – titlu plan de afaceri  

Nume si prenume solicitant  

Absolvent curs antreprenoriat in cadrul 

proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - 

servicii integrate pentru persoanele în risc de 

sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” 

POCU/827/5/2/ 139541 

DA                                        NU 
_____                                  _____ 

Email antreprenor  

Nr. Telefon antreprenor  

Adresa de domiciliu 
(obligatoriu a se mentiona judetul) 

 

Adresa de resedinta, daca difera de domiciliu 
(obligatoriu a se mentiona judetul) 

 

Localizarea sediului social pentri viitoarea 
intreprindere (oras si judet) 

 

Domeniul principal de activitate 
(cod CAEN sau descrierea in cuvinte a domeniului 
de activitate) 

 

Domenii secundare de activitate daca este cazul  

Nr. de locuri de munca create in proiect  

Numele persoanei autoangajate in proiect  

Bugetul solicitat  

Nr. de luni necesare pentru implementarea 
planului de afaceri (nu mai mare de 12 luni) 

 

Nr. de luni pentru perioada de sustenabilitate a 
locurilor de munca nou create (min. 6 luni dupa  
cele 12 luni de implementare) 

 

 

Data _________________    Semnatura __________________ 
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SECȚIUNEA A 

 

1. Descrierea pe scurt a afacerii 

Care este esenta afacerii? Scurta descriere a ideii de afacere. De la ce a pornit ideea de afacere, 
daca exista un studiu relevant pe baza caruia s-a initiat acest tip de afacere, etc. Nevoi locale 
care au constituit baza ideii de afacere. 
 
 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................... 
 
 
2. Domeniul de activitate al ideii de afaceri ( se va preciza pe scurt care este domeniul de 
activitate al afacerii pe care doriți să o creați, precum și codul CAEN)  
 
 
............................................................................................................................. ..
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. ..
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. .. 
 

3.Obiectivele planului de afaceri 
Precizați principalele 3 obiective pe care vi le propuneți prin implementarea prezentului 
plan de afaceri – ex: crearea unui număr de min. X locuri de muncă în urma implementării 
proiectului; obținerea unei cifre de afaceri de X lei anual;  producerea/ vânzarea unui număr 
de minim X produse anual; Obiectivele propuse trebuie să fie clar exprimate, cuantificabile și 
realizabile în contextul în contextul proiectului propus. 
 
 
............................................................................................................................. ..
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. ..
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. .. 
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4.Forma juridică de organizare  (vă rugăm menționați forma de organizare a viitoarei 

afaceri – ex: SRL)  

 

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

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

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

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

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

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

5.Activitati si rezultate 

Activitati necesare implementarii planului de afaceri - ex.: asigurarea spatiului productiv/ 
comercial, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spatiu; achizitionarea de utilaje, 
echipament, mobilier; obtinere avize, acorduri, autorizatii necesare implementarii planului de 
afacere; recrutare/selectie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal;  actiuni 
de promovare a produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, produse 
finite, marfuri, asigurarea conditiilor tehnico-economice, sanitare etc. 

 

Activitate Lunile de implementare Rezultate asteptate 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6. Descrierea locatiei 

Prezentati locatia proiectului si modul de asigurare al utilitatilor. Dati detalii legate de 
amplasare a locatiei unde se va derula proiectul, din perspectiva vadului comercial. In cazul in 
care activitatea aferenta proiectului se va derula intr-un spatiu inchiriat precizati principalii 
parametrii ai contractului de inchiriere (suprafata inchiriata, valoare chirie, etc). Mentionati 
daca locatia are nevoie de renovare si/sau adaptare pentru a oferi un spatiu adecvat pentru 
desfasurarea afacerii propuse. 
...................................................................................................................

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

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

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

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

 

7.Experiența în domeniu 

- Descrieți experiența anterioară pe care o aveți în domeniul de activitate vizat prin 

planul de afaceri. Experiența anterioară poate fi experiență în muncă, experiență de business 

în gestionarea unei afaceri etc. 

- Descrieti calificările/ studiile în domeniu sau relevante pentru viitoarea afacere. 

- Descrieți ce avize / autorizații sunt necesare pentru derularea afacerii sunt necesare 

avize / autorizații? 

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

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

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

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

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

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

 

8.Analiza SWOT 

Analiza SWOT(Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) va identifica 2-4 aspecte pentru 

fiecare dintre dimensiunile supuse analizei, aferente propunerii de afacere pe care o aveți în 

vedere. 

Puncte tari: 

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

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

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

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

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

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

Puncte slabe: 
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...................................................................................................................

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

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

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

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

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

Oportunitati: 

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

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

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

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

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

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

Amenintari: 

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

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

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

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

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

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

 

Prezentati si riscurile majore identificate (riscuri de piaţă, financiare, riscuri legislative) si 

modalităţile de minimizare a acestora. 

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

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

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

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

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

................................................................................................................... 
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9.Descrierea produsului sau serviciului 

Care sunt produsele sau serviciile pe care doriți să le comercializați și specificațiile lor 

principale. Evidentiati calitati/avantaje ale produsului/ serviciului dvs 

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

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

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

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

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

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

10.Analiza pietei de desfacere și a concurenței 

- Descrieti piata pe care activati sau pe care intentionati sa intrati 

- Clienti existenti (care si-au manifestat deja intentia de a achizitiona produsele / 

serviciile) si potentiali: in functie de piata de desfasurare (intern, extern), volumul vazarilor, 

produse/ grupe de produse  

- Analiza stadiului actual al pietei si concurenta. 

 

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

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

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

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

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

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

11.  Strategia de marketing/ promovare / vanzare / distributie 

Distributia produsului/ serviciului. Strategia de vanzari: descrieti modalitatea in care firma va 

aborda clientii; 

Previzionarea vanzarilor – ce cantitati estimati ca veti vinde lunar in primele 12 luni de 

activitate? dar in primii 2 ani? 

Promovarea: cum veți promova produsul / serviciul? 

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

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

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

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

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

12. Informatii privind sustenabilitatea afacerii 
 
...................................................................................................................

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

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

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

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

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

13. Numarul de salariati  angajati prin infiintarea afacerii dvs./numarul de locuri de 
munca noi create. Vă rugăm să precizați numele și prenumele persoanei autoangajate. 
...................................................................................................................

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

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

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

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

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

 14. SUSTENABILITATEA LOCURILOR DE MUNCĂ NOU CREATE PRIN PROIECT (Cât timp după 
finalizarea proiectului vor fi menținute toate locurile de muncă nou create prin proiect?) 
Toate locurile de muncă nou create prin proiect vor fi  menținute pentru o perioadă de 6 minim 
luni după finalizarea proiectului. 
...................................................................................................................

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

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

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

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

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

 
15.Contribuția afacerii la DEZVOLTAREA DURABILĂ. 

 

Viitoarea afacere contribuie concret la aplicarea principiilor de dezvoltare durabilă? Vă rugăm 
să mentionati daca includeți în planul de afaceri / în gestionarea viitoarei afaceri minim 1 
dintre elementele de mai jos.  

Bifați opțiunea aleasă: 
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Opțiunea DA  NU 

Poluatorul plătește   

Protecția biodiversității   

Utilizarea eficientă a fondurilor   

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice   

Reziliența la dezastre   

Descrieți succint cum afacerea contribuie la îndeplinirea opțiunii alese; afacerea prevede 

dezvoltarea unor produse / tehnologii / servicii care contribuie la aplicarea principiului ales 

în cadrul viitoarei întreprinderi. -DACĂ ESTE CAZUL. 

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

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

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

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

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

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

 

16.EGALITATE DE ȘANSE ȘI TRATAMENT 
Viitoarea afacere contribuie concret la promovarea principiilor de egalitate de șanse și 

tratament. Vă rugăm să includeți în planul de afaceri / în gestionarea viitoarei afaceri minim 

1 dintre elementele de mai jos.  

Bifați opțiunea aleasă: 

Opțiunea: DA NU 

Egalitate de gen   
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Nediscriminare   

Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități   

Descrieți succint cum afacerea contribuie la îndeplinirea opțiunii alese (acces egal pentru 

bărbați și femei, pentru muncă egală, remunerație egală, mediu de lucru prietenos pentru 

mame etc; DACĂ ESTE CAZUL. 

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

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

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

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

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

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

 

17.INOVARE SOCIALĂ 

Descrieți succint cum afacerea promovează inovarea socială / include activități de inovare 

socială  / reprezintă o afacere din sfera inovării sociale etc.  DACĂ ESTE CAZUL. 

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

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

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

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

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

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

 

18.TIC, dezvoltare tehnologică și inovare de produs / proces. 

Tehnologia informației și comunicării: descrieți succint cum afacerea utilizează și/sau 

promovează elemente sau componente tehnologice, digitale, informatice, TIC în procesul de 

producție /furnizare bunuri / servicii / lucrări etc. DACĂ ESTE CAZUL. 
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Dezvoltare tehnologică și inovare de produs/proces: descrieți succint cum afacerea propune 

măsuri concrete pentru consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice, inovării de produs / 

proces etc. DACĂ ESTE CAZUL. 

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

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

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

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

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

................................................................................................................... 
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Proiecții financiare privind afacerea- BUGETUL PLANULUI DE   AFACERI este atasat 

prezentului plan de afaceri- Anexa 2 Bugetul Planului de afaceri 

SECȚIUNEA B. 

Proiecții financiare privind afacerea 

BUGETUL PLANULUI DE   AFACERI (ORIENTATIV) 

               Detalierea investitiei / costului de implementare al proiectului (in LEI):  

        

Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor 

Cheltuieli 

neeligibile, incl. 

TVA aferentă 

Cheltuieli 

eligibile, 

fără TVA 

TVA aferentă  

cheltuielilor eligibile*: 

TOTAL 

ELIGIBIL 
TOTAL 

TVA 

nedeductibilă 

TVA 

deductibilă 
  

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

1 
Cheltuieli cu salariile personalului 

nou-angajat 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

a Salarii nete 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

b 
Onorarii/ venituri asimilate salariilor 

pentru experți proprii/ cooptați 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

c 

Contribuţii sociale aferente 
cheltuielilor salariale si cheltuielilor 

asimilate acestora (contribuţii angajaţi 

si angajatori) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 

Cheltuieli cu cazarea, transportul si 

diurna personalului întreprinderilor 

nou înființate 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

a Cazare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

b Diurnă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

c Transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 

Cheltuieli aferente diverselor 

achizitii de servicii 

specializate,pentru care beneficierul 

ajutorului de minimis nu are 

expertiza necesara ( se vor detalia 

serviciile ) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 

Cheltuieli cu achizitia de active fixe 

corporale (altele decat terenuri si 

imobile),  necesare functionarii 

intreprinderilor 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 

Cheltuieli cu achizitia de obiecte de 

inventar, materii prime, materiale, 

inclusiv materiale consumabile alte 

cheltuieli pentru investitii necesare 

functionarii intreprinderilor 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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6 

Cheltuieli cu inchirierea de sedii 

(inclusiv depozite), spatii pentru 

desfasurarea diverselor activitati ale 

intreprinderii, echipamente, 

vehicule, diverse bunuri 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 

Cheltuieli de leasing fara achizitie ( 

leasing operational)aferente 

functionarii intreprinderilor (rate 

de leasing operational platite de 

intreprindere 

pentru:echipamente,vehicule,diverse 

bunuri mobile si imobile) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 
Utilităţi aferente funcţionării 

întreprinderilor 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 

Servicii de administrare a clădirilor 

aferente funcţionării 

întreprinderilor 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 

Servicii de întreţinere şi reparare de 

echipamente şi mijloace de 

transport aferente funcţionării 

întreprinderilor 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 
Arhivare de documente aferente 

funcţionării întreprinderilor 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 

Cheltuieli financiare şi juridice 

(notariale) aferente funcţionării 

întreprinderilor 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 

Conectare la reţele informatice 

aferente funcţionării 

întreprinderilor 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 

Cheltuieli de informare şi 

publicitate aferente funcţionării 

întreprinderilor 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 
Alte cheltuieli aferente funcţionării 

întreprinderilor 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

a Prelucrare date 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

b 
Întreţinere, actualizare si dezvoltare 

aplicaţii informatice 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

c 

Achiziţionare de publicaţii, cărţi, 
reviste de specialitate relevante pentru 

operaţiune, în format tipărit şi/sau 

electronic 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

d 

Concesiuni, brevete, licenţe, mărci 
comerciale, drepturi si active 

similare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Alte cheltuieli  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Se vor prelua informatiile din Anexa 2_Buget plan de afaceri 

Descrieti cheltuielile  identificate: 

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat  
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...................................................................................................................

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

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

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

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

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

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului intreprinderilor nou-infiintate 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................
4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de 
inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru 
investitii necesare functionarii intreprinderilor  

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

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

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

...................................................................................................................
5. Cheltuieli cu inchirierea de sedii (inclusiv depozite), spatii pentru desfasurarea diverselor 
activitati ale intreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri  

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

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

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

...................................................................................................................
6. Cheltuieli de leasing fara achizitie (leasing operational) aferente functionarii 
intreprinderilor (rate de leasing operational platite de intreprindere pentru: echipamente, 
vehicule, diverse bunuri mobile si imobile)  

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

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

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

...................................................................................................................
7. Utilitati aferente functionarii intreprinderilor  

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

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

...................................................................................................................
8. Servicii de administrare a cladirilor aferente functionarii intreprinderilor  

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

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

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

...................................................................................................................
9. Servicii de intretinere si reparare de echipamente si mijloace de transport aferente 
functionarii intreprinderilor  

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

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

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

...................................................................................................................
10. Arhivare de documente aferente functionarii intreprinderilor  

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

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

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

...................................................................................................................
11. Amortizare de active aferente functionarii intreprinderilor  

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

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

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

...................................................................................................................
12. Cheltuieli financiare si juridice (notariale) aferente functionarii intreprinderilor  

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

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

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

...................................................................................................................
13. Conectare la retele informatice aferente functionarii intreprinderilor  

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

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

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

...................................................................................................................
14. Cheltuieli de informare si publicitate aferente functionarii intreprinderilor  

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

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

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

...................................................................................................................
15. Alte cheltuieli aferente functionarii intreprinderilor 
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...................................................................................................................

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

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

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

16. Alte cheltuieli 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................... 

 

 

Nume şi prenume beneficiar:  

Semnătura: 

Data: 

  


