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1. GENERALITATI 

Prezenta metodologie are ca scop descrierea succinta a modului in care se va face evaluarea si 
selectia planurilor de afaceri care vor participa la Competitia de planuri de afaceri organizat in 
cadrul proiectului SANSE - Sustinerea Antreprenoriatului si Ocuparii in Regiunea Sud-Est in 
vederea obtinerii unei finantari nerambursabile prin schema de ajutor de minimis Start Up Plus, 
in valoare de maxim 178.340 lei, reprezentand echivalentul a 40.000 Euro (la cursul Inforeuro 
aferent lunii august 2016, 1 Euro = 4,4585 lei). 

Metodologia de evaluare si selectie detaliaza elementele procedurale ale procesului de evaluare 
si include: scopul, etapele, criteriile de eligibilitate, criteriile de selectie, comisia de evaluare, 
cerinte specifice proiectului, documente de referinta, anexe. 

 

2. SCOP 

Scopul metodologiei este de a asigura un cadru transparent, echidistant si obiectiv de evaluare, 
care sa respecte prevederile schemei de minimis, ale ghidului apelului si ale legislatiei aplicabile, 
vizand promovarea unor afaceri de calitate, ca premisa a atingerii obiectivelor proiectului, prin 
selectarea a minim 60 de planuri de afaceri si a unora pe lista de rezerva, care vor fi finantate in 
limita bugetului disponibil.  

 

3. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE  

3.1. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE A PARTICIPANTILOR 

 La concurs pot participa beneficiarii din grupul tinta care au absolvit cursurile de formare 
antreprenoriala. Deasemenea, pot participa si persoane care nu au participat la cursurile de 
formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului, dar care se incadreaza in categoriile 
de grup tinta eligibile.   

 Numarul de persoane care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la programul 
de formare antreprenoriala organizat in cadrul proiectului nu va putea depasi 10% din 
numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate in cadrul proiectului.  

 Pentru participarea la concurs, beneficiarii din grupul tinta care au absolvit cursurile de 
formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului vor depune urmatoarele documente: 

- Cerere de finantare (Anexa 1 la prezenta metodologie) 

- Planul de afaceri – Model orientativ (Anexa 2 la prezenta metodologie) 

- Declaratie privind conflictul de interese (Anexa 3 la prezenta metodologie) 

 Pentru participarea la concurs, persoanele care nu au participat la cursurile de formare 
antreprenoriala organizate in cadrul proiectului vor depune urmatoarele documente: 

- Cerere de finantare (Anexa 1 la prezenta metodologie) 



 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

SANSE - Susţinerea Antreprenoriatului şi Ocupării în Regiunea Sud-Est 

 

 

- Planul de afaceri – Model orientativ (Anexa 2 la prezenta metodologie) 

- Declaratie privind conflictul de interese (Anexa 3 la prezenta metodologie) 

- Documente care sa dovedeasca eligibilitatea persoanelor pentru a fi inscrise in 
Grupul tinta al proiectului (Formular de inregistrare in Grupul tinta, CI/BI, documente 
justificative privind statutul pe piata muncii) 

 

3.2. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE A PLANURILOR DE AFACERI  

 Planul propune infiintarea unei afaceri in unul din domeniile de activitate nonagricole eligibile 
conform ghidului si schemei de ajutor de minimis;  planurile de afaceri care se adreseaza 
activitatilor economice enumerate la art. 5 din Schema de ajutor de minimis „Romania Start 
Up Plus” NU sunt eligibile. 

 Planurile de afaceri, identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste 
descrierea segmentului de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat, 
NU sunt eligibile. 

 Planurile de afaceri vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat, vor fi fundamentate 
tehnic si economic pe baza de informatii verificabile in zona tinta – Regiunea de Dezvoltare 
Sud-Est 

 Prin excepție, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciză 

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

 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.   

 Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, 
domiciliul sau reședința în Regiunea de dezvoltare Sud-Est, în mediul urban sau rural. 

 Intreprinderea va functiona cel putin 18 luni de la data infiintarii. 
 

3.3. CRITERII DE ELIGIBILITATE A CHELTUIELILOR 

Sunt eligibile cheltuielile care intra sub incidenta ajutorului de minimis conform schemei de 
minimis aplicabile si conform Ghidulul Solicitantului Conditii specifice Romania Start Up Plus – 
Corrigendum 1. 

 

4. CRITERII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE MINIMIS 

Metodologia concursului si ghidul solicitantului includ si cerintele privind acordarea ajutorului de 
minimis conform ghidului apelului de proiecte legate de calitatea castigatorilor concursului de 
planuri de afaceri si relatia cu Solicitantul, Partenerul si membrii echipei de proiect: 

 Persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de asociati majoritari in 
structura altor SC infiintate in baza Legii 31/1990, la data semnarii contractului de subventie. 

 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. 
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 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.  

 In calitatea lor de administratori ai schemei de antreprenoriat, nici Solicitantul, nici Partenerul 
nu pot incheia contracte de prestari servicii, furnizare de bunuri sau executie de lucrari cu 
beneficiarii ajutorului de minimis finantati in cadrul prezentului proiect. 

 Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociatii sau angajatii din cadrul organizatiei 
Solicitantului sau Parteneriului din proiect nu pot avea calitatea de angajati sau asociati in 
cadrul intreprinderilor infiintate prin proiect.  

 

5. COMISIA DE EVALUARE SI SELECTIE / JURIUL  

Procesul de evaluare si selectie a planurilor de afaceri va fi realizat de catre o comisie de 
evaluare si selectie numita prin decizie interna. In stabilirea componentei comisiei de selectie vor 
fi respectate prevederile din Ghidul Solicitantului Conditii specifice Romania Start Up Plus.  

Comisia de evaluare si selectie va avea urmatoarea componenta: 

1. Presedinte comisie – fara drept de vot 

2. Secretar comisie – fara drept de vot 

3. Evaluatori planuri de afaceri – 6 persoane, din care 4 reprezentanti ai mediului de afaceri si ai 
patronatelor din regiunea de dezvoltare Sud-Est. Cei 6 evaluatori vor fi impartiti in 2 paneluri de 
evaluare, fiecare panel avand 3 membri cu urmatoarele responsabilitati: 

 1 Responsabil panel, cu rol de evaluare a eligibilitatii solicitantilor si a planurilor de 
afaceri in Etapa de verificare a conformitatii si a eligibilitatii solicitantilor si planurilor de 
afaceri si cu rol de raportare 

 2 Evaluatori cu drept de vot, reprezentanti ai mediului de afaceri si ai patronatelor din 
regiunea de dezvoltare Sud-Est, pentru evaluarea tehnico-economica a planurilor de 
afaceri in Etapa de evaluare tehnico-economica a planurilor de afaceri. 

Fiecare membru al comisiei va semna o declaratie pe proprie raspundere privind impartialitatea 
si confidentialitatea in procesul de evaluare si se va angaja ca va semnala orice situatie privind 
aparitia conflictului de interese pe parcursul procesului de evaluare astfel incat sa fie respectate 
prevederile OUG 66/2011.  

 

6. ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE SI SELECTIE 
PLANURI DE AFACERI 

Procesul de evaluare si selectie a planurilor de afaceri va parcurge urmatoarele etape:  

1. Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantilor si a planurilor de 
afaceri 

2.  Evaluarea tehnico-economica a planurilor de afaceri 
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3.  Selectia planurilor de afaceri si definitivarea rezultatelor concursului 

 

6.1. Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii 

Verificarea dosarelor se face in ordinea primirii si se desfasoara in paralel cu depunerea 
planurilor de afaceri. 

In aceasta etapa, verificarea se va efectua pe baza cererii de finantare (Anexa 1), a Declaratiei 
privind conflictul de interese (Anexa 3) si, dupa caz, pe baza documentelor care dovedesc 
eligibilitatea persoanelor pentru a fi inscrise in Grupul tinta al proiectului. 

Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii este prezentata in Anexa 4.  

In cazul in care nu se pot evalua anumite criterii de eligibilitate, se pot solicita 
documente/informatii suplimentare fata de cele depuse. IPA SA va transmite solicitantului o 
scrisoare de solicitare de documente/informatii, prin curier rapid sau prin  email. Dovada 
transmiterii scrisorii o reprezinta scrisoarea AWB, respectiv e-mail-ul tiparit. 

Numai aplicatiile care primesc „DA” la toate rubricile grilei de evaluare aferente verificarii 
conformitatii administrative si eligibilitatii sunt declarate admise. Daca o aplicatie primeste un 
„NU” la oricare din rubricile grilei de evaluare, aceasta este respinsa si nu mai intra in etapa 
urmatoare de evaluare. 

Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii participantilor si planurilor de afaceri se va 
face de catre cei 2 responsabili de panel, mentionati la cap.5 din prezenta metodologie. 

Rezultatele la Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii se publica pe site-ul 
proiectului. In aceasta etapa nu se depun contestatii. 

 

6.2. Evaluarea tehnico-economica a planurilor de afaceri  

In aceasta etapa sunt evaluate doar planurile de afaceri admise in urma evaluarii 
conformitatii administrative si a eligibilitatii. 

Planurile de afaceri admise in Etapa de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii 
vor fi impartite in 2 grupe si repartizate spre evaluare celor 2 paneluri de evaluatori mentionate in 
cap. 5 din prezenta metodologie.  

Evaluarea se va realiza in 2 faze, astfel: 

 

Faza A. Evaluarea individuala a planurilor de afaceri  

Cei 2 evaluatori cu drept de vot din fiecare din cele doua paneluri, reprezentanti ai mediului de 
afaceri si ai patronatelor din regiunea de dezvoltare Sud-Est, vor evalua independent planurile 
de afaceri din punct de vedere tehnico-economic. Pentru fiecare plan de afaceri fiecare 
evaluator va completa Grila de evaluare tehnico-economica acordand punctaje la fiecare criteriu 
si motivand punctajul acordat la fiecare criteriu.  

Grila de evaluare tehnico-economica este prezentata in Anexa 5. 

Evaluarea tehnico-economica a planurilor de afaceri se realizeaza online. 
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Faza B. Evaluarea in panel a planurilor de afaceri 

In aceasta faza, fiecare concurent va fi invitat la o discutie cu Panelul de evaluatori care a 
evaluat tehnico-economic planul de afaceri, pentru sustinerea planului de afaceri, si pentru a 
clarifica eventualele neclaritati ale membrilor panelului, cu privire la planul de afaceri. 

La finalul evaluarii in panel, fiecare membru din panelul de evaluare va stabili independent 
punctajul final pentru fiecare criteriu de evaluare.  

In cazul in care exista diferente de punctaj acordat de catre cei 2 membri ai panelului de 
evaluare de cel putin 10 puncte la oricare dintre cele 6 criterii de evaluare, se initiaza procedura 
de conciliere, cei 2 evaluatori punandu-se de acord prin modificarea punctajelor individuale 
acordate, astfel incat sa se elimine diferentele de punctaj care au determinat activitatea de 
conciliere.  

Punctajul final acordat se va calcula ca media aritmetica, cu doua zecimale, a celor doua 
punctaje individuale finale acordate de catre membrii panelului de experti evaluatori. Punctajul 
maxim acordat pentru evaluare este de 100 puncte.  

In caz de esec al concilierii, Presedintele comisiei desemneaza un evaluator tehnico-economic 
din celalalt panel pentru a evalua independent planul de afaceri respectiv, punctajul acordat de 
catre acesta fiind punctajul final de evaluare. 

Nota: In urma evaluarii, valoarea finantarii solicitate poate fi diminuata in cazul in care 
chetuielile sunt neeligibile, costurile sunt supraestimate si nu reflecta realitatea 
economica.  

 

6.3 Selectia planurilor de afaceri si definitivarea rezultatelor competitiei   

Punctajul minim obtinut de un plan de afaceri pentru a intra in etapa de selectie este de 
60 puncte. 

In etapa de selectie se vor selecta 60 de planuri de afaceri, pentru a primi o finantare de 
maxim 40.000 euro/plan de afaceri, respectiv maxim 178.340 lei / plan de afaceri (s-a luat in 
calcul cursul Inforeuro aferent lunii august 2016, 1 Euro = 4,4585 lei) 

 

 Criterii obligatorii de selectie conform Ghidului Solicitantului Conditii Specifice: 

In selectia planurilor de afaceri se vor respecta urmatoarele criterii obligatorii: 

[1] Numarul planurilor de afaceri care prevad activitati economice ce se incadreaza in sectiunea 
CAEN, sectiunea G – Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si 
motocicletelor, cu exceptia Grupei 452 – Intretinerea si repararea autovehiculelor nu poate 
depasi 20% din totalul planurilor de afaceri selectate pentru finantare, respectiv maxim 12 
planuri de afaceri care se incadreaza in aceasta categorie vor putea fi selectate pentru 
finantare. 

[2] Maxim 10% din planurile de afaceri care au ca solicitanti persoane care se incadreaza in 
categoriile de grup tinta eligibile si care nu au participat la programul de formare 
antreprenoriala organizat in cadrul proiectului, pot fi selectate pentru finantare.  
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Criterii specifice obligatorii de selectie conform obiectivelor proiectului: 

Pentru indeplinirea tuturor obiectivelor si indicatorilor proiectului si asigurarea unei repartizari 
uniforme a intreprinderilor nou infiintate in intreaga regiune de implementare, in selectia 
planurilor de afaceri se prevad si urmatoarele criterii de selectie suplimentare, conform Ghidului 
solicitantului-conditii specifice:  

[3] minim 25% din planurile de afaceri selectate pentru finantare in cadrul proiectului, respectiv 
15 planuri de afaceri, propun masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC prin 
implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de 
servicii si/sau executie de lucrari (criteriul 6.1 din grila de evaluare); 

[4] minim 10% din planurile de afaceri selectate pentru finantare in cadrul proiectului, respectiv 6 
planuri de afaceri, propun activitati ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o 
economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al 
utilizarii resurselor (criteriul 6.2 din grila de evaluare); 

[5] minim 10% din planurile de afaceri selectate pentru finantare in cadrul proiectului, respectiv 6 
planuri de afaceri, propun masuri ce vor promova concret inovarea sociala (criteriul 6.3 din 
grila de evaluare); 

[6] minim 10% din planurile de afaceri selectate pentru finantare in cadrul proiectului, respectiv 6 
planuri de afaceri, propun dezvoltarea de produse si/sau servicii care contribuie la aplicarea 
pricipiilor dezvoltarii durabile (criteriul 6.4 din grila de evaluare); 

[7] Minim 2 planuri de afaceri vor primi finantare pentru fiecare judet din regiunea de 
dezvoltare in care se implementeaza proiectul. 

 

Pentru selectia planurilor de afaceri care vor primi finantare prin schema de minimis „Start Up 
Plus” se vor parcurge urmatoarele etape:  

 

Etapa 1. Selectia planurilor de afaceri in functie de punctajul obtinut la capitolul 6 din grila 
de evaluare  

In etapa 1 se vor parcurge urmatorii pasi: Toate planurile de afaceri, care au obtinut minim 60 de 
puncte se vor ordona descrescator in urmatoarele categorii, in functie de punctajul cel mai mare 
obtinut la criteriile de evaluare 6.1 – 6.4:  

1. planuri de afaceri care propun masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC 
prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri, 
prestare de servicii si/sau executie de lucrari (criteriul 6.1 din grila de evaluare) 

2. planuri de afaceri care propun activitati ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei 
catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de 
vedere al utilizarii resurselor (criteriul 6.2 din grila de evaluare) 

3. proiecte care propun masuri ce vor promova concret inovarea sociala (criteriul 6.3 din 
grila de evaluare) 

4. planuri de afaceri care propun dezvoltarea de produse si/sau servicii care contribuie la 
aplicarea pricipiilor dezvoltarii durabile (criteriul 6.4 din grila de evaluare) 
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5. proiecte care au obtinut punctaj zero la toate cele 4 criterii 6.1 - 6.4 din grila de evaluare 
– lista de rezerva preliminara. 

Se vor selecta pentru finantare succesiv primele 15 planuri de afaceri din prima categorie, 
primele 6 planuri de afaceri din a doua categorie, primele 6 planuri de afaceri din a treia 
categorie si primele 6 planuri de afaceri din a patra categorie, verificand pentru selectia fiecarui 
plan de afaceri si: 

- indeplinirea criteriului obligatoriu de selectie [1] (CAEN comert sau reparatii auto – pana 

la 20%);  

- indeplinirea criteriului obligatoriu de selectie [2] (Solicitanti care nu au urmat cursul de 

antreprenoriat in cadrul proiectului – maxim 10%). 

Planurile de afaceri neselectate din primele 4 categorii de mai sus (cele aflate pe pozitii mai mari 
decat pozitia 15 in categoria 1, respectiv pozitia 6 in categoriile 2-4) vor trece in lista de rezerva 
preliminara.  

 

Etapa 2. Selectia planurilor de afaceri pana la completarea listei de proiecte care vor primi 
finantare  

Se vor parcurge urmatorii pasi: 

Pasul 2.1 Se grupeaza planurile de afaceri selectate in Etapa 1 in functie de judetul unde se va 
implementa afacerea pentru a se verifica indeplinirea criteriului de selectie [7] (minim 2 firme pe 

judet).  

Daca acest criteriu nu a fost indeplinit, se trece la Pasul 2.2. 

Pasul 2.2 Se ordoneaza descrescator in functie de punctaj toate proiectele ramase neselectate 
in Etapa 1 (lista de rezerva preliminara). 

Pasul 2.3 Se selecteaza pentru finantare, succesiv, in ordinea punctajului, pana la atingerea 
numarului maxim de planuri de afaceri care vor primi finantare,  planuri de afaceri astfel incat: 

a) sa fie indeplinit criteriul de selectie [7] (daca in etapa 2 s-a indeplinit criteriul de 
selectie [7], se trece la punctul b)  

si 

 b) sa fie indeplinit criteriul obligatoriu de selectie [1] 

 si 

 c) sa fie indeplinit criteriul obligatoriu de selectie [2] 

  

Nota 1:  In situatia in care in urma finalizarii procesului de selectie nu s-au selectat pentru 
finantare numarul de 60 de planuri de afaceri propus in cererea de finantare, cu respectarea 
criteriilor de selectie [1] – [7], se va organiza Sesiunea 2 a concursului de planuri de afaceri, 
care se va desfasura imediat dupa finalizarea Sesiunii 1 a Concursului de planuri de afaceri, 
doar pentru numarul de locuri ramas neocupat pentru fiecare dintre criteriile de selectie. 

Nota 2: Daca in urma finalizarii procesului de selectie, au ramas neselectate planuri de afaceri 
care au punctaj minim de 60 de puncte, acestea vor intra in lista de rezerva finala a concursului 
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si vor putea fi selectate pentru finantare dupa acelasi mecanism ca cel descris anterior numai in 
situatia in care vor exista persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare 
si care renunta la finantare sau nu se prezinta la stagiul de practica obligatoriu, in conformitate 
cu prevederile Ghidului Solicitantului Conditii specifice „Romania Start Up Plus” . 

Concurenții vor primi prin e-mail scrisoarea de informare asupra rezultatului obtinut la concurs. 
Rezultatele preliminare ale procesului de selectie se publica pe site-ul web al proiectului. 

 

6.4 Contestatii 

Pentru planurile de afaceri respinse in urma evaluarii, solicitantii pot transmite contestatii in 
termen de 2 zile de la data afisarii pe site-ul proiectului a listei preliminare a planurilor de afaceri 
evaluate, cu punctajele obtinute si a planurilor de afaceri selectate pentru finantare. 

Contestațiile trebuie să prezinte argumente fundamentate. Contestaţia se va face strict pentru 
aplicaţia depusă cu referire la motivaţia prezentată în scrisoarea de informare şi în conformitate 
cu criteriile enuntate în prezental metodologie. Orice alt tip de contestaţie nu va fi luat în 
considerare. De asemenea, contestaţiile care invocă neprimirea scrisorii de informare de către 
concurenți, precum și contestaţiile primite după termenul prevăzut mai sus nu vor fi luate în 
considerare. 

Contestatiile se vor depune prin e-mail la adresa ce va fi comunicata prin anuntul de lansare a 
concursului. 

Decizia comisiei de evaluare a contestatiilor este finala.  

Dupa solutionarea contestatiilor, in portalul proiectului se va publica lista cu rezultatele 
finale ale procesului de evaluare si selectie. 

 

7. CERINTELE SPECIFICE PROIECTULUI 

 Planurile de afaceri supuse procesului de selectie vor include minimum: descrierea 
afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activitati, 
rezultate, indicatori); analiza SWOT a afacerii; schema organizatorica si politica de 
resurse umane; descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii; 
analiza pietei de desfacere si a concurentei; strategia de marketing; proiectii financiare 
privind afacerea.  

 Nu vor putea fi selectate in vederea finantarii planuri de afaceri ce se adreseaza 
activitatilor economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis Romania 
Start Up Plus.  

 Nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, 
identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea 
segmentului de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat.  

 Planurile de afaceri propuse spre finantare vor reflecta realitatea segmentului de piata 
vizat si vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in 
zona geografica de implementare a proiectului.  

 Prin excepție, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciză 
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8. GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU CONCURS  

Lansarea Concursului de planuri de afaceri se va face printr-un comunicat postat in 
portalul proiectului. Comunicatul va include Ghidul solicitantului pentru concursul de 
planuri de afaceri si anexele acestuia.  
Ghidul solicitantului pentru concursul de planuri de afaceri va contine o sinteza completa 
si clara a metodologiei de mai sus, pentru a permite beneficiarilor interesati sa isi 
elaboreze planurile de afaceri conform cerintelor. 
Ghidul va include cel putin: obiective, alocare financiara, plafoane de finantare, reguli de 
eligibilitate pentru beneficiari si planuri de afaceri, cheltuieli eligibile, reguli de evaluare si 
selectie, criterii de acordare a ajutorului de minimis, termene, durata, etape. Se vor 
anexa: model de cerere de finantare, model de plan de afaceri, grila de evaluare a 
conformitatii administrative si eligibilitatii, grila de evaluare tehnco-economica, model de 
declaratie de evitare a conflictului de interese, lista de cheltuieli eligibile. 
Prezenta metodologie de evaluare si selectie va fi publicata, de asemenea, in cadrul 
comunicatului de lansare a concursului de planuri de afaceri. 

 

 

9. ANEXELE METODOLOGIEI  

Anexele Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri sunt urmatoarele: 

 Anexa 1. Cerere de finantare 

 Anexa 2. Planul de afaceri - Model orientativ 

 Anexa 3. Declaratie privind conflictul de interese 

 Anexa 4. Grila de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii planurilor de 
afaceri 

 Anexa 5. Grila de evaluare tehnico-economica a planurilor de afaceri 
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Anexa 1. Cerere de finantare 
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Anexa 1  

 

CERERE DE FINANȚARE 

 

Subsemnatul, 

 

Declar că: 

 Mă încadrez în criteriile de eligibilitate pentru participarea la concursul de planuri de afaceri, 
organizat in cadrul proiectului SANSE - Susţinerea Antreprenoriatului şi Ocupării în 
Regiunea Sud-Est.  

 Am luat cunoștință de toate criteriile de eligibilitate pentru acordarea subventiei in cazul in 
care planul meu de afaceri va fi selectat pentru finantare si declar ca le voi respecta. 

 

Solicit finanțare nerambursabilă pentru înființarea si functionarea propriei afaceri si crearea de 
locuri de munca, in conformitate cu planul de afaceri atașat și descrierea sumara de mai jos.  

 

Nume și prenume beneficiar  

CNP  

Domiciliul stabil / de rezidență Localitate ……….........……,  str……………………………, 

nr………., judeţ …………… 

Telefon   

Email  
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PREZENTAREA  AFACERII 

 

RESURSE FINANCIARE ȘI DESTINAȚIA FONDURILOR  

 

Sumele menționate mai sus trebuie să corespundă cu cele din planul de afaceri. În caz contrar, 
se vor lua în considerație sumele menționate în planul de afaceri.  

 

Data depunerii: .........................  

 

Nume si prenume solicitant: ......................... 

 

Semnătura: ......................... 

 

 

Denumirea noii firme 
(provizorie, opțional) 

 

Localitatea  din mediul urban în 
care va avea sediul social 
viitoarea firmă (obligatoriu) 

 

Domeniul de activitate principal 
(obligatoriu) 

 

Cod CAEN principal  

Denumire domeniu  

Coduri CAEN secundare 
(opțional) 

 

Numărul de locuri de muncă ce 
vor fi create și durata menținerii 
acestora (obligatoriu) 

Număr  

Durata (luni)  

 Lei 
% din valoarea 

investiției 

1. Necesarul de finanțare (Valoarea investiției), din care:  100% 

1.1. Valoarea subvenției solicitate (maxim 178.340 lei) 
(obligatoriu) 

  

1.2. Contribuție proprie (din surse proprii și atrase) (opțional)   

2. Destinația fondurilor  100% 

2.1. Investiții  și cheltuieli anterioare producției   

2.2. Cheltuieli de funcționare în primele 12 luni   
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Anexa 2. Planul de afaceri - Model orientativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

SANSE - Susţinerea Antreprenoriatului şi Ocupării în Regiunea Sud-Est 

 

 

 

Anexa 2 

Plan de afaceri 

 
 

 
Denumirea proiectului / firmei 
……………………………………………………………………….. 
 
 
Amplasament (adresa sediu social / punct de lucru) 
………………………….……………………….. 
 
 
Solicitant  
Nume si prenume    …………………………………………….. 
Adresa     …………………………………………….. 
Telefon     …………………………………………….. 
E-mail      …………………………………………….. 
 
 
 
Valoarea proiectului (lei)   …………………………………………….. 
 
 
Data elaborarii    ……………………… 
 
 
Semnatura Solicitantului  ……………………… 
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SUMAR EXECUTIV AL PLANULUI DE AFACERI  (Sinteza Planului de Afaceri) 
 

ATENTIE: In forma finala a planului de afaceri stergeti intrebarile, comentariile, notele scrise cu 
caractere italice, pe fond rosu si tabelele optionale in cazul in care nu le-ati completat.  

 Descrieti pe scurt: 
o Afacerea 
o Produsul/serviciul 
o Piata potentiala 
o Investitia 
o Rezultatele financiare 

 

CAPITOLUL 1. AFACEREA SI STRATEGIA DE IMPLEMENTARE 

1.1. DATE DE IDENTIFICARE  
Denumirea noii firme ( provizorie):                                                                      Forma Juridica: SRL/PFA/II 

Initiatorul/ Initiatorii afacerii (intreprinzatorul/ii): Nume, Prenume 

Amplasarea afacerii (sediul social/punct de lucru): 

Localitate:                                         Judet: 

 

1.2. DOMENIUL DE ACTIVITATE  
In care domeniu de activitate functioneaza firma nou infiintata? (Pentru concursul de planuri de afaceri sunt 
eligibile numai afacerile NON- AGRICOLE. Sunt  neeligble planurile de afaceri care se adreseaza activitatilor 
economice enumerate la art. 5 din Schema de ajutor de minimis „Romania Start Up Plus”.)   

 Codul CAEN 

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

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

 Ce produse/servicii ofera (descriere succinta a caracteristicilor inovative ale acestuia)? 

 Care sunt factorii de succes ai afacerii? 

 Care sunt perspectivele de dezvoltare ale afacerii Dvs.? 
 
Riscuri 

 Faceti o succinta analiza a riscurilor potentiale ale afacerii si a impactului estimat al acestora si prezentati 
solutiile prevazute pentru contracararea riscurilor potentiale;  

Risc Identificat Impact  estimat Masuri de prevenire/diminuare  impact 

   

 

1.3. OBIECTIVE, activitati, rezultate, indicatori 
 Unde vrei sa ajungi intr-un interval de 2 ani. Fixati-va  obiective cuantificabile ! 

Exemple de obiective: 
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Nr. 

crt. 

Obiective 
(Indicatori  tinta) 

UM Anul 0 (implementare) Anul 1 

1. Cifra de afaceri Lei   

3. Profit Lei   

2. Nr. Angajati** Nr.pers   

* 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. Persoanele 
angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în Regiunea de 
dezvoltare Sud-Est, în mediul urban sau rural 

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

 

1.4. ANALIZA SWOT  
( 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 
mentine si consolida punctele tari, exploata oportunitatile, elimina/imbunatati punctele  slabe  si a evita pe cat posibil 
pericolele si amenintarile. 

Strenghts – Puncte Tari Weaknesses – PuncteSlabe 

.... .... 

Opportunities- Oportunitati Threats- Pericole/Amenintati 

.... .... 

 

Elemente analiza SWOT Activitati propuse 

 Strenghts – Puncte Tari  

Opportunities- Oportunitati  

Weaknesses – PuncteSlabe  

Threats- Pericole/Amenintati  

 

 

 



 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

SANSE - Susţinerea Antreprenoriatului şi Ocupării în Regiunea Sud-Est 

 

 

CAPITOLUL 2.  ANALIZA PIETEI, CONCURENTEI SI STRATEGIA DE MARKETING  

2.1. CLIENTII 
 Cine vor fi clientii tai si care este localizarea acestora (judet, regiune, tara si distanta fata de locatia proiectului)?  

 Descrieti modalitatile de identificare a potentialilor clienti: Persoane fizice (inclusiv segment de varsta si venituri); 
Societati comerciale (inclusiv din ce domenii provin si marimea acestora); Institutii bugetare (precizati tipul 
institutiei) 

 De ce credeti ca vor cumpara de la Dvs.? Ce strategie de atragere a clientilor va propuneti? 

 Estimati vanzarile preconizate catre  clientii principali  in perioada de implementare si de monitorizare: 
 

Optional completati tabelul cu clientii potentiali:  

 

Nr.crt. Clienti/ 

Grupe de clienti 

Anul 0 (implementare) Anul 1 

lei % lei % 

1      

2      

..... Total cifra de afaceri  100  100 

 

2.2. SEGMENTUL DE PIATA 
 Unde este situata piata Dvs. (zona geografica, urban/rural)? (Localizare) 

 Care sunt tendintele pietei Dvs.? 

 Exista caracteristici specifice ale pietei Dvs.? (ex. bariere de intrare, restrictii/ cerinte legislative, furnizori unici, 
concurenta intensa, cerinte privind tehnologii moderne, etc.) 

 Care sunt segmentele de piata pe care le-ati identificat pentru afacerea Dvs.? Care sunt caracteristicile fiecarui 
segment de piata? 

 Cat de mare este piata Dvs.? Descrieti tendintele de evolutie a pietei produselor/serviciilor, cum veti extinde 
piata sau identifica noi piete etc. (Cuantificati piata tinta pe segmentele identificate.) 

IMPORTANT 

1. Planurile de afaceri identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea 
segmentului de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat NU sunt eligibile. Exceptie: 
planurile de afaceri de tip franciza.  

2. Planurile de afaceri vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat, vor fi fundamentate tehnic si economic 
pe baza de informatii verificabile in zona tinta.  

 

2.3. CONCURENTA 
 Care sunt principalii Dvs. concurenti? Ce calitate au produsele/serviciile lor? 

 Ce reputatie au acestia? Le sunt clientii fideli? Cum isi distribuie produsele/serviciile? 

 Ce avantaje au ei/aveti Dvs.: fonduri, manageri, patente? 
Optional completati tabelul Concurentilor identificati pentru produsul/serviciul Dvs. 
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Nr.crt Produs /serviciu oferit pietei Firme concurente in conditiile lansarii pe piata a produselor/ 
serviciilor 

Denumirea firmei Ponderea pe piata 
(%) 

1..    

....n    

 

Ce puncte tari si puncte slabe au acestia?  

Nr.crt Denumirea firmei Puncte tari Puncte slabe 

1..    

...n    

 

2.4. FURNIZORII 
 Ce calitate au produsele/serviciile lor? Sunt principalii furnizori disponibili pentru firma Dvs.? In ce masura exista 

si alti furnizori similari pe piata? 

 Faceti o analiza a caracteristicilor principalilor Dvs. furnizori  si  (Optional) completati tabelul principalilor furnizori 
de materii prime/materiale sau servicii: 

Furnizori Valoarea anuala a achizitiilor (lei) 

Materie prima/serviciu   

…..  

Total   

 

2.5. STRATEGIA DE MARKETING 
 Care sunt obiectivele Dvs. de marketing? 

 Descrieti caracteristicile inovative ale produselor/serviciilor, ca principal factor de competitivitate pe piata tinta 
potentiala  

 Prezentati succint mixul de marketing (produs, pret, distributie, promovare) 

2.5.1. Produsul/Serviciul 

 Identificati produsul/serviciul Dvs. ce vor fi oferite in urmatorii 2-3 ani: 
- Ce produs/serviciu oferiti concret? 
- Descrieti pe scurt procesul tehnologic proiectat pentru realizarea produsului/serviciului.  
- Descrieti caracteristica inovativa in dezvoltarea produsului/ serviciului 

 In cazul produselor finite prezentati pe scurt o descriere fizica, caracteristici tehnice, performante, utilitati, caror 

nevoi raspund, etc. In cazul serviciilor, descrieti trasaturile caracteristice ale acestora, in asa fel incat sa se 

inteleaga la ce servesc serviciile prestate de dvs. 

2.5.2. Pretul Produsului/Serviciului 

 Care este politica Dvs. de pret? (pret sub / la / peste nivelul mediu pe piata; discounturi, conditii de plata, etc.) 

 Care sunt parametrii economici ai produsului/serviciului Dvs.? La ce preturi va fi vandut? 
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Produs / serviciu Pret unitar (mediu) (lei) 

Produs 1  

Produs 2  

Produs...n  

Optional: completati tabelul vanzarilor estimate pe perioada de analiza  

Vanzari preconizate 

pe clientii principali Lei 

( Grupe de) produse/servicii, Lei Total 

Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs...n lei % 

Clienti 

 

1       

2....       

Total piata        

 

2.5.3. Distributia 

 Cum se va realiza distributia produselor/serviciilor?  

 Care sunt canalele de distributie alese (vanzare directa, magazine proprii, retea de distribuitori, angrosisti, 
vanzare electronica, etc.) Descrieti utilizarea TIC in cresterea accesibilitatii produselor/ serviciilor. 

 Care sunt principalii Dvs. distribuitori pe categorii de produse / servicii (daca este cazul)? Ce calitate au serviciile 
lor? 

 Care sunt costurile de distributie? Care este politica de plata in relatia cu distribuitorii? 

 In ce masura exista si alti distribuitori similari pe piata?  

 (Optional) Faceti o analiza a caracteristicilor principalilor distribuitori si incercati sa gasiti formele de distributie 
cele mai avantajoase in functie de produsul pe care il oferiti 

 Optional, completati tabelul cu forma de distributie aleasa per produse/servicii 

Produse/servicii Pondere in cifra de afaceri 
(%) 

Forme de distributie  

1   

2...   

 

2.5.4. Promovarea 

 Ce mijloace de promovare veti folosi?  

 Descrieti care este strategia de promovare pentru lansarea  produselor/serviciilor. 

 Care este bugetul Dvs. de promovare anual? De ex.: publicitate, lansare oficiala, pliante, brosuri, plata in rate, 
promotii 

Cheltuieli pentru promovarea produselor / serviciilor  

pe categorii de cheltuieli (Lei) 

Anul 0 Anul 1 

…..   
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Total cheltuieli de promovare   

 
CAPITOLUL 3.  ORGANIZARE SI POLITICA DE RESURSE UMANE  

3.1. PROCESUL DE PRODUCTIE / PRESTARI DE SERVICII 
 Descrieti procesul de productie / de realizare a serviciilor Dvs. si etapele de baza, timpul si fondurile necesare 

fiecareia.  

 Cum veti organiza fluxul de productie/de realizare a serviciilor? 

 Descrieti resursele materiale necesare activitatii previzionate: materii prime, materiale, utilitati, echipamente, 
masini, spatii, cladiri, terenuri, licente, etc.  

 Precizati unde va fi implementat proiectul, adresa, descrierea spatiului si cum sunt asigurate utilitatile necesare 
(se poate atasa o schita de amplasare a mijloacelor fixe ce urmeaza a fi achizitionate) 

3.2. SCHEMA ORGANIZATORICA 
 Care este structura organizatorica a firmei? (prezentati o organigrama) Atasati descrierea posturilor cheie si lista 

personalului implicat. 

 Cine conduce afacerea? Care este aria de responsabilitate a conducatorilor? 

Nume si prenume Functia Studii/ Specializari 

….   

   

 

3.3. PERSONALUL 
 De cati angajati aveti/veti avea nevoie? 

 Precizati (Obligatoriu) cate locuri de munca sunt create de firma..... 

 Precizati ( Obligatoriu) perioada minima pentru care va mentineti angajatii (Luni) ....  

 Ce calificare/experienta le este necesara? Ce programe de calificare/instruire previzionati pentru personalul 
firmei? 

 Unde veti gasi angajatii necesari? (Prezentati succint un plan de recrutare si selectie personal) 

 Care sunt elementele de inovare sociala pe care le aplicati in procesul de recrutare, instruire/specializare si 
retribuire personal? 

 Detaliati modalitatea de aplicare a  principiilor egalitatii de sanse/non-discriminare, egalitate intre femei si barbati 
in cadrul procesului de recrutare, instruire si retribuire a personalului. 
 

Optional: Completati tabelul de personal/ activitatile firmei. 

Activitatea de productie/prestari servicii Numar de salariati/ Nivel de instruire/ Activitati de 
instruire/specializare 

Activitatea  1  

...  

TOTAL  

 

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. 
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CAPITOLUL 4. PLANIFICARE FINANCIARA  

4.1.  INVESTITIA 
 Detaliati structura investitiei in contextul procesului tehnologic descris la  Capitolul 3.1.  

 Estimati valoarea investitiilor in active fixe necesare pentru realizarea  fluxului tehnologic  planificat (masini, 
utilaje, echipamente, licente, tehnologii, etc.) 

 Estimarea costurilor de achizitie pentru masini si  echipamente de productie/prestari servicii  se realizeaza pe 
baza ofertelor  principalilior furnizori  pentru  tipul de masini si echipamente incluse in planul de achizitie. 

 Perioada de amortizare normata este conforma  legii amortizarii nr 15/1994 actualizata. 

 Detaliati  si estimati valoarea pentru alte cheltuieli anterioare activitatii de productie/prestari servicii:  taxe si 
servicii pentru infiintarea firmei, obtinerea autorizatiilor de functionare, etc. 
 

Tabel Structura Investitiei 

Investitia amortizabila  

(descriere detaliata) 

Pret unitar 
(lei) 

Nr. unitati Valoare  totala 
(lei) 

Perioada de 
amortizare (ani) 

I. Amenajari spatii de Productie /Prestari 
servicii/Comert  

(conf. deviz/ proiect) 

   

4 ani 

II. Masini si echipamente de productie/ 
Prestari servicii ( Conform plan de 
afaceri) 

   
3-5 ani 

III.Echipamente IT si Software/ 
Componente (conform Plan de afaceri) 

   
3 ani 

IV. Mobilier ( conform plan de afaceri)    2-3 ani 

V. Obiecte de inventar ( achizitii cu o 
valoare  mai mica de 2500 lei/ unitate 
TVA inclus) 

   
N/A 

VI. Alte  cheltuieli anterioare  activitatii de 
productie/prestari servicii 

   
N/A 

 

4.1.2. Plan de finantare a investitiei 

 

 Lei % din valoarea investitiei 

1. Necesarul de finantare (Valoarea investitiei), din care:  100% 

2.3. Valoarea subventiei solicitate    

2.4. Contributie proprie (din surse proprii si atrase) (optional)   

3. Destinatia fondurilor  100% 

3.1. Investitii  si cheltuieli anterioare productiei (autorizatii, avize, 
inregistrare firma) 

  

3.2. Cheltuieli operationale in primele 12 luni   
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4.2. ESTIMAREA VENITURILOR 
Estimati vanzarile lunare/trimestriale maxime posibil de vandut pe piata Dvs. in functie de: cantitatea de produse/ 
servicii posibil de vandut din fiecare sortiment si pretul propus. 

 

Nr. 
Crt. 

Produs/Serviciu Pret unitar 
mediu (lei) 

Valoare  vanzari (lei) 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 An1 

                

 ….               

                

 Total vanzari (lei)               

 

4.3. ESTIMAREA CHELTUIELILOR 
4.3.1. Cheltuieli de exploatare anuale  (operationale) 

 Estimati detaliat cheltuielile directe si indirecte ale activitatii firmei  ce se va desfasura in contextul implementarii 
proiectului de investitii. 

Indicator Anul 0 Anul 1 

L1 L1 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 Trim 
1 

Trim 
2 

Trim3 Trim4 

Cheltuieli de 
productie directe 

                

Materii prime                 

Materiale auxiliare                 

Manopera directa 
(salarii  brute+ 2,25% 
contributie asigurari 
de munca) 

                

Energie, alte utilitati                 

Subansamble/ Piese 
de schimb 

                

Servicii sau lucrari 
subcontractate 

                

Alte cheltuieli directe 
(detaliati) 

                

Total cheltuieli directe                 

Cheltuieli de 
productie indirecte 

                

Administratie -                 
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Contabilitate / 
Management 

Cheltuieli de Birou / 
Secretariat 

                

Cheltuieli de 
Distributie/Transport 

                

Cheltuieli de 
Marketing si 
Promovare 

                

Cheltuieli de protectia 
muncii si a mediului 

                

Cheltuieli  cu 
amortizarea 
mijloacelor fixe (table 
4.3.4) 

                

Alte cheltuieli indirecte 
(detaliati) 

                

Total cheltuieli 
indirecte  

                

TOTAL CHELTUIELI                 

 

4.3.2. Alte cheltuieli privind activitatea de prestari servicii 

Cota de impozit pe venitul micro-intreprinderii cu angajati: 1%  

Dividende previzionate (% din profitul net disponibil)/an:   …. % 

4.3.3. Calculul necesarului de capital circulant 

Optional 

4.3.3.  Capital Circulant   Capital circulant necesar  

 Calculul variatiei capitalului circulant  Nr. Zile Anul 0 Anul 1 

         
1  

 La cate zile se previzioneaza ca se vor 
incasa facturile?  

   

         
2  

 Pentru cate zile de productie/prestari 
servicii va aprovizionati cu materii 
prime/materiale  

  
 

         
3  

 Pentru cate zile de productie/prestari 
servicii va aprovizionati cu piese de schimb  

   

         
4  

 La cate zile se previzioneaza ca va veti 
achita facturile/ salariile?  

   

 Variatia de capital circulant     
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Necesarul de  capital circulant  se calculeaza pe baza estimatilor de imobilizari financiare in venituri neincasate la 
finalul perioadei (facturi emise si neincasate), in stocuri de materii prime si materiale si in  facturi pentru servicii, 
materii prime si materiale/ salarii si taxe neplatite la finalul perioadei (facturi neplatite).  

 

4.3.4.  Cheltuieli cu amortizarea investitiei/mijloacelor fixe 

Valoarea cheltuielilor cu  amortizarea  mijloacelor fixe se calculeaza conform metodei de calcul linear functie de 
perioada normata de amortizare a mijloacelor fixe din legea amortizarii nr 15/1994 actualizata. 

Tabel Calculul amortizarii 

Mijloc fix 

Valoarea 

de achizitie 

( lei) 

Perioada 
amortizare 

(ani) 

Valoare amortizare (lei) 

An0 Trim1 trim 2 trim3 trim 4 An 1 (total) 

I. Amenajari spatii de 
Productie /Prestari 
servicii/Comert  

(conf. deviz/ proiect)         

II. Masini si echipamente de 
productie/ Prestari servicii 
(Conform plan de afaceri)         

III.Echipamente IT si 
Software/ Componente 
(Conform plan de afaceri)         

IV. Mobilier ( Conform plan 
de afaceri)         

V. Obiecte de inventar 
(achizitii cu o valoare  mai 
mica de 2500 lei/ unitate 
TVA inclus)   x      

 Total valoare amortizare 
(lei)/perioada          

 

Nota 1: Se considera ca  lucrarile/achizitiile se realizeaza si se pun in functiune pana la finalul anului 0.  

Nota 2: Obiectele de inventar achizitionate  in cadrul proiectului se trec pe cheltuieli in luna urmatoare achizitiei, in 
cazul aplicatiei de  previziuni financiare, obiectele de inventar se  trec pe  cheltuieli  pe parcursul anului 0. 

 

4.4. PREVIZIUNI FINANCIARE 
 Elaborati situatia veniturilor si cheltuielilor si situatia fluxului de numerar pentru anul 0 (primele 12 luni de la 

semnarea contractului) si urmatorul an de activitate a firmei monitorizate  in cadrul proiectului SANSE.  

 Aceste situatii financiare previzionate se vor elabora pentru anul 0 lunar, iar pentru anul 1 (primul an de 
exploatare), trimestrial. 
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 Analizati evolutia situatiei veniturilor si cheltuielilor si a fluxului de numerar pe perioada de monitorizare. 
 (Nota:  in  sectiunea care cuprinde interpretarea  proiectiilor finaciare se pot include grafice ale evolutiei 
pricipalelor elemente  ale situatiei veniturilor si cheltuielilor/ fluxului de numerar pe perioada analizata) 

 

4.4.1. Situatia veniturilor si cheltuielilor 

Indicator Valoare (lei) 

Anul 0 Anul 1 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 

Venituri din vanzari                 

Costuri de productie                 

Profit brut ( impozabil)                 

Impozit pe profit                 

Profit net                 

Dividende platite                 

Profit nerepartizat                 

Dobanzi scadente                 

Profit disponibil                 

Profit disponibil cumulat                 

Pierderi din activitatea de  

baza 

                

Nota:  se  recomanda  explicitarea  veniturilor functie de tipul de produs/serviciu, preturi unitare, etc. vezi cap. 2 

4.4.2. Fluxul de numerar 

Indicator Valoare (lei) 

Anul 0 Anul 1 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 

Resurse financiare la inceputul 

perioadei 

                

Credite                 

Vanzari                 

TOTAL INTRARI DE NUMERAR                 

Investitia                 

Variatia +/_ capitalului 

circulant net 

                

Cheltuieli operationale                 

Cheltuieli financiare – dobanzi                 
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Rate de credit                 

Impozit pe profit                 

Dividende platite                 

TOTAL IESIRI DE NUMERAR                 

SURPLUS/ DEFICIT                 

Nota: Se recomanda realizarea fluxului de numerar detaliat pentru  perioada de realizare a investitiei (anul 0) pentru 
estimarea corecta a necesarului de aport propriu pentru co-finantarea proiecului de investitii, cat si pentru acoperirea 
deficitului de numerar din activitatea operationala.  

 

4.5. INDICATORI  DE  PERFORMANTA FINANCIARA 
Calculati si analizati urmatorii indicatori financiari: 

Indicator/ perioada de monitorizare An 0 An 1 

Indicatori de profitabilitate:  

Rata profitului net din vanzari (%) (Profit net/Vanzari)   

Punctul critic al vanzarilor  (PCV- lei) sau Pragul de rentabilitate exprimat in unitati (PRu)   

Indicatorii de eficienta a Investitiei:  

Rata de recuperare a investitiei (%) 

Investitie / Profit brut mediu anual: (Profit an 0 + Profit an 1)/2  

Indicatori de  lichiditate: Surplus deficit de numerar  anual (+/- lei/an)   

 

 

CAPITOLUL 5.  PLANUL DE IMPLEMENTARE AL INVESTITIEI 

 
5.1. 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. Exemplu de completare: 

Activitate/luna L0 L1 L2 L3 L 4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

1. Infiintare /inregistrare firma ..... 

SRL/PFA/II 

x             

1.1. Contractare firma de avocatura pentru 

infiintare firma si asistenta juridica pentru 

achizitii 

x             

2. Semnare contract co-finantare  prin 

proiectul SANSE 

x             

3. Amenajare si securizare spatiu punct de 

lucru 

 x            

3.1. ...  x            
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4. Achizitii masini/ echipamente/ mobilier  x x           

4.1. Selectie si contractare  furnizori  x x           

4.2. Plata/Instalare si receptie  mijloace fixe  x x           

4.3. ......              

5. Angajare  personal: administrator 

personal executiv si contabil 

 x            

6. Contractare si delulare activitate de 

productie/prestari servicii 

 x x x x x x x x x x x x 

7. Monitorizare si raportare              

8. ...              

 

 
5.2. Fluxul de numerar  aferent subventiei   
Elaborati un grafic lunar al fluxului de numerar pe 12 luni, aferent cheltuielilor ce se vor deconta din ajutorul de minimis solicitat, 
specificand transele de ajutor de minimis ce vor fi solicitate spre rambursare. 

 

Indicator L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

Resurse financiare la inceputul 
perioadei 

            

Intrari din subventie             

TOTAL INTRARI DE NUMERAR             

Cheltuieli pentru investitii             

Cheltuieli operationale             

TOTAL IESIRI DE NUMERAR             

SURPLUS / DEFICIT NUMERAR             

 

 

CAPITOLUL 6. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA TEMELE SECUNDARE FSE (TIC, Emisii 
Scazute de CO2, Inovare Sociala) SI LA TEMELE ORIZONTALE (Dezvoltarea durabila)  
 

Teme secundare FSE 
 

6.1 Contributia afacerii la atingerea obiectivelor privind imbunatatirea 
accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor 
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6.2. Contributia afacerii la atingerea obiectivelor privind sprijinirea tranzitiei catre 
o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de 
vedere al utilizarii resurselor 
 

6.3 Contributia afacerii la atingerea obiectivelor privind inovarea sociala 
 Detaliati elementele de inovare sociala incluse in produsele/serviciile ce se vor dezvolta  in cadrul firmei   

 Detaliati elementele de inovare sociala incluse in procesele de management de personal, managementul 
relatiei cu clientii si furnizorii firmei. 

IMPORTANT Pentru informatii suplimentare referitoare la Temele Secundare,  consultati materialele suplimentare 

 

Teme orizontale 
 

6.4 Contributia afacerii la atingerea obiectivelor privind dezvoltarea durabila 
IMPORTANT: Pentru informatii suplimentare referitoare la Temele orizontale,  consultati materialele suplimentare 

 

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. 

Exemple ilustrative: cercetari de piata, oferte aferente achizitiilor preconizate, diagrame privind fluxurile de productie, 
diagrame de amplasare / organizare a spatiilor de productie, organigrama intreprinderii, CV-urile intreprinzatorilor 
care promoveaza planul de afaceri,  fise de post personal, detalii privind estimarile financiare, etc. 
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Anexa 3. Declaratie privind conflictul de interese 
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Anexa 3 

 
Declaraţie pe proprie raspundere 

privind conflictul de interese 
 
 
 
 

 Subsemnatul(a) ___________________________________________________, 

domiciliat(a) în localitatea ______________, str. _____________________________, nr. ____, 

bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, judeţul ______________, posesor(oare) al B.I. / C.I. Seria 

____, Număr ________________, născut(ă) la data de ____ /____ /________, CNP 

__________________________ cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate 

cu Art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere următoarele: 

în calitate de candidat la concursul de planuri de afaceri al proiectului „SANSE – Susţinerea 

Antreprenoriatului şi Ocupării în Regiunea Sud-Est” POCU/82/3/7/105473, avand ca 

beneficiar SC IPA SA, declar pe propria răspundere că nu sunt angajat al SC IPA SA si nu sunt în 

relaţie de sot/sotie, afin sau ruda, până la gradul 2 inclusiv, cu nici un angajat al SC IPA SA. 
 

 

 

 

 

 

Data ..............................................    

 

Semnătura.............................................. 
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Anexa 4. Grila de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii planurilor de afaceri 
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Anexa 4 

 

Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii 

 

Nr. 

crt. 

Documente verificate DA NU Justificarea 
evaluatorului 

VERIFICAREA CONFORMITATII ADMINISTRATIVE 

1. Aplicatia (Cererea de finantare si Planul de 
afaceri) este depusa in termenul prevazut in 
Ghidul solicitantului, este semnata 

   

2. Aplicatia (Cererea de finantare si Planul de 
afaceri) a fost depusa atat pe suport de hartie 
cat si pe CD/DVD 

   

3. Documentele stocate pe CD/DVD pot fi 
vizualizate 

   

VERIFICAREA ELIGIBILITATII 

1.  Solicitantul este eligibil (a absolvit cursul 
organizat in proiect, sau, daca nu a urmat 
cursurile in cadrul proiectului a depus 
documentele de inscriere in grupul tinta 
solicitate)  

   

2.  Este evitat conflictul de interese – Solicitantul a 
depus declaratia privind conflictul de interese 

   

3.  Planul de afaceri propune infiintarea unei 
intreprinderi cu sediul social si, dupa caz, 
punctul/punctele de lucru in mediul urban din 
regiunea de dezvoltare in care se 
implementeaza proiectul (Sud-Est) 

   

4.  Planul de afaceri NU este identic sau NU are 
un grad foarte mare de asemanare cu unul sau 
mai multe planuri de afaceri, in ceea ce 
priveste descrierea segmentului de piata, 
planului de management si marketing si 
bugetul detaliat 

   

5.  Planul de afaceri propune infiintarea unei 
intreprinderi ce NU se adreseaza activitatilor 
economice enumerate la art. 5 din Schema de 
ajutor de minimis „Romania Start Up Plus” 

   

6.  In cadrul intreprinderii nou infiintate se vor    
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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 

7.  Intreprinderea nou infiintata va functiona minim 
18 luni de la data infiintarii 

   

8.  Valoarea ajutorului de minimis solicitat este de 
maxim 178.340 lei 

   

 REZULTAT ADMIS RESPINS  

 

 

 

Nume prenume evaluator 

 

Semnătura 
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Anexa 5. Grila de verificare tehnico-economica 
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Anexa 5 

 

Grila de evaluare tehnico-economica a planurilor de afaceri 

Nr. 
crt 

Criteriul de selecție 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
acordat 

Justificarea 
evaluatorului (*) 

1. 

CALITATEA TEHNICA A PLANULUI DE 
AFACERI 

23 
 

 

1.1. Calitatea generală a planului de afaceri 5 
 

 

Descrierea afacerii și a domeniului de activitate 
sunt corecte  

1 
  

Analiza SWOT a afacerii este completa, 
corecta si realista  

1 
  

Factorii de succes și riscurile afacerii sunt 
corect identificate  

1 
  

Obiectivele afacerii sunt corect cuantificate și 
măsurate, clare, realiste şi pot fi atinse în 
perspectiva de previziune. Afacerea are sanse 
sa se mentina si sa se dezvolte pe piata vizata.  

2 

  

1.2. Piața și strategia de marketing  18   

Solicitantul a demonstrat clar cunoașterea 
pieței și mediului competitiv  

6 
  

Produsele/serviciile sunt descrise, detaliate și 
se compară cu cele ale concurenței  

6 
  

Strategia de marketing este realista 6   

2. 

Organizarea procesului de  producție / 
prestări servicii 

15 
 

 

2.1. Activități și rezultate estimate 5   

Solicitantul a descris corect si coerent modul 
de organizare a afacerii, gama de produse si 
servicii, fluxul tehnologic; exista corelatie intre 
activitati si rezultate.  

3 

  

Fluxul tehnologic este logic; activitățile de bază 
sunt corect identificate, corelate și planificate  

2 
  

2.2. Datele tehnice ale investitiei 7   

Soliciantul a descris corect si complet spatiile, 4   
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utilajele, echipamentele si capacitatile tehnice 
de productie, materiile prime si materialele, 
utilitatile, avizele si acordurile necesare 
functionarii. 

Dotările prevăzute sunt suficiente și necesare 
pentru domeniul de activitate și dimensiunea 
operațiunilor  

3 
  

2.3. Graficul de implementare a investiției  3   

Graficul Gantt conține principalele activități 
necesare pentru pregătirea, realizarea 
investiţiilor şi punerea în funcţiune a acestora, 
până în momentul în care firma va deveni 
operațională  

2 

  

Solicitantul a estimat realist duratele etapelor 
necesare pentru înființarea, dotarea firmei cu 
echipamentele necesare, angajarea 
personalului etc.  

1 

  

3. 

MANAGEMENTUL FIRMEI 15   

3.1. Abilități/Experiență relevante 5   

Solicitantul și echipa de conducere au 
abilitățile /experiența necesare pentru 
aplicarea planului de afaceri (se prezintă 
atribuții, responsabilități pentru fiecare membru 
al echipei de conducere)  

3 

  

Solicitantul descrie locurile de munca nou 
create, prezintă calificările și experiența 
angajaților necesari  

2 
  

3.2. Managementul resurselor umane 3   

Solicitantul dovedește că a cuantificat corect 
necesarul de resurse umane și are o politica 
de resurse umane fezabila.  

3 
  

3.3. Sustenabilitatea locurilor de muncă 4   

Viitoarea firmă va crea minim 2 locuri de 
muncă (cu normă întreagă) – conditie de 
eligiblitate. Locurile de munca nou create sunt 
sustenabile pe perioada de previziune. 
Veniturile estimate pot acoperi costul 
resurselor umane în perioada de implementare 
și cea de sustenabilitate.  

4 

  

3.4. Sustenabilitatea afacerii 3   
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Solicitantul dovedește că are capacitatea 
manageriala și financiara de a asigura 
menținerea și funcționarea afacerii după 
încheierea proiectului și încetarea finanțării 
nerambursabile. 

3 

  

4. 

 

PREVIZIUNI FINANCIARE 20 
 

 

4.1. Veniturile și cheltuielile operaționale 10   

Solicitantul detaliază corect și complet 
elementele de venituri și de cheltuieli aferente 
funcționării firmei.  

6 
  

Estimările privind veniturile și cheltuielile 
operaționale sunt realiste și suficiente pentru 
asigurarea unei funcționări normale a firmei.  

4 
  

4.2. Performanța financiară 10   

Estimările privind veniturile anuale sunt 
corespunzătoare cu obiectivele și țintele de 
sustenabilitate asumate.  

3 
  

Estimările privind fluxul de  numerar sunt 
realiste și fezabile. Fluxul de numerar este 
pozitiv în fiecare an.  

3 
  

Indicatorii calculați sunt realiști și acceptabili 
pentru un start-up.  

2 
  

Veniturile estimate in primele 9 luni reprezinta 
minim 30% din transa 1 a ajutorului de minimis 
solicitat 

2 
  

5. 

RESURSE FINANCIARE ȘI DESTINAȚIA 
FONDURILOR 

15 
 

 

5.1. Investiția 7   

Solicitantul a estimat valoarea totală a 
investiției în active fixe în mod realist și în 
acord cu planul de afaceri. 

2 
  

Investițiile sunt suficiente pentru atingerea 
obiectivelor propuse.  

3 
  

Lista de investiții de tip FEDR corespunde 
obiectului de activitate. 

2 
  

5.2. Cheltuielile operaționale 5   
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Suma necesară pentru acoperirea cheltuielior 
curente în perioada de implementare este 
realistă, corect dimensionata, clar justificată, 
suficientă si corespunde obiectului de 
activitate. 

5 

  

5.3. Necesarul de finanțare 3   

Suma solicitată ca ajutor de minimis este 
realist estimată și poate fi cheltuită în perioada 
de implementare preconizată.  

3 
  

6. 

PROMOVAREA TEMELOR SECUNDARE 
FSE SI A TEMELOR ORIZONTALE  

12 
 

 

6.1. Planul de afaceri descrie concret modul 
in care afacerea contribuie la utilizarea si 
calitatea TIC prin implementarea unor solutii 
TIC in procesul de productie/furnizare de 
bunuri, prestare de servicii si/sau executie de 
lucrari. 

3 

  

6.2. Planul de afaceri descrie modul in care 
afacerea va promova concret sprijinirea 
tranzitiei catre o economie cu emisii scazute 
de dioxid de carbon si eficienta din punctul de 
vedere al utilizarii resurselor. 

3 

  

6.3. Planul de afaceri descrie concret modul 
in care afacerea contribuie la inovarea sociala. 

3 
  

6.4. Planul de afaceri descrie concret modul 
in care afacerea contribuie la aplicarea 
pricipiilor dezvoltarii durabile. 

3 
  

TOTAL punctaj maxim: 100 puncte 100   

 

Pentru fiecare criteriu se pot acorda punctaje intermediare, numere intregi. 

In interiorul fiecarui criteriu punctajele sunt cumulative. 

 (*) Evaluatorul va motiva punctajul acordat la fiecare criteriu.  

Condiția pentru selecția unui plan de afaceri în această fază este ca punctajul obtinut să 
fie mai mare sau egal cu 60 puncte. 

 

 

Nume prenume evaluator 

Semnătura  


