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Capitolul 1 – Dispozitii generale 

 

Prezenta metodologie descrie procesul de evaluare si selectie pentru concursul de idei de afaceri, 

organizat in cadrul proiectului „1stEP”, Programul Operational Capital Uman 2014- 2020,  Axa prioritară 

6 – Educaţie şi competenţe , Obiectivul tematic 10 ,Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectivul specific 6.13 

-Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un 

loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, 

cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI - 

- solicitant de finantare/ lider de parteneriat S.C. HR SPECIALISTS S.R.L Voluntari, Ilfov si partener  

LACONSEIL Iasi. 

Scopul prezentei proceduri este de a asigura un cadru transparent, echidistant si obiectiv al procesului 

de evaluare si selectie a planurilor de afaceri. 

 

Concursul planurilor de afaceri se va desfasura in cadrul Activitatii I.4, din cadrul proiectului mentionat 

mai sus, si anume „Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului”. Aceasta 

activitate este considerata critica pentru proiect deoarece de implementarea ei corecta depind 2 indicatori 

de baza ai proiectului: 22 intreprinderi create si functionale in mediul urban sau mediul rural in regiunea 

Nord-Est si minim 66 locuri de munca (minim 3 locuri de munca / intreprindere). 

 

Ajutorul de minimis in valoare de 290.610 lei, echivalent 60.000 EURO ( curs inforeuro 4,8435 lei/Euro 

mai 2020, conform Ghid Solicitant Conditii Specifice ), reprezentand max. 100 % din cheltuielile 

eligibile din fiecare plan de afaceri selectat se va acorda pe baza unui contract de subventie, in 2 transe : 

- transa initiala 70 % si transa finala 30 %. Tranșă finală de 30 % reprezentând diferența până la valoarea 

totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a  ocupat locurile 

de muncă  minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totala a ajutorului de minimis 

aprobat. În cazul în care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizează ocuparea 

locurilor de muncă minime asumate prin planul de afaceri propoțional cu valoarea toală a 

ajutorului de minims aprobat pe baza planului de afaceri și menționat în contractul de subvenție, 

tranșa a doua de ajutor de minimis nu se mai acordă și se demarează procedurile legale de 

recuperare a tranșei I de subvenție acordate. 

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea 

contractului de ajutor de minimis, cel puțin numărul minim de persoane asumat prin planul de afaceri. 

Locurile de muncă vor fi menținute ocupate pentru o perioadă de minim 12 luni consecutive, din care 6 

luni în perioada de implementare a proiectului și 6 luni în perioada de sustenabilitate.  

Atât în perioada de implementare a planului de afaceri cât și în perioada de sustenabilitate beneficiarul 

ajutorului de minimis trebuie să asigure menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin Planul 
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de afaceri (normă de lucru; nivel salarial; etc.). 

 

Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau 

reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural. 

 

Administratorul schemei de antreprenoriat va selecta cu ajutorul unui juriu, din cele minim 80 

planuri de afaceri elaborate si eventual imbunatatite in activitatea precedenta sau planuri de afaceri 

complet noi, diferite fata de cele prezentate la examen -22 planuri de afaceri care vor beneficia de 

ajutor de minimis si minim 3 planuri de afaceri- de rezerva, conform metodologiei descrise,  in cele 

ce urmeaza. 

 

Dosarul de inscriere, care contine planul de afaceri si anexele, va fi transmis astfel:  

1. pe email la adresa: concurs141031@hrs-outsourcing.com (Se va realiza un singur 

document PDF) 

sau 

2. in plic inchis, format hartie, dosar , direct/personal , prin  posta sau prin curier rapid, 

la adresa mentionata pe site-ul proiectului , adica sediul operational al proiectului : 

LACONSEIL SRL – Str. Elena Doamna nr. 20-22 , Centrul de afaceri Bursa Moldovei, 

et. 2 , Loc. Iasi , jud. Iasi 

 

Perioada de depunere a planurilor de afacere atât: 

 

-Pentru beneficiarii proiectului, adică participanții la cursurile de formare profesionala organizate 

in cadrul proiectului care au absolvit cursul (au promovat examenul),  

 
cat si pentru: 

 

- Pentru participantii la competitia de planuri de afaceri din afara proiectului, adică nu sunt 

beneficiari ai proiectului si nu au participat la activitățile anterioare, si dețin deja un certificat de 

absolvire al cursului de formare « Competente antreprenoriale », este: 

 

➢ 18.04.2022-12.05.2022 (ora 23:59 – se va considera ora la care va fi primit plicul / 

email-ul de catre destinatar) 

 

Orice modificari ale perioadei de mai sus, se vor actualiza pe site-ul proiectului si Facebook-ul 

proiectului, in timp util .  

 

Pana la depunerea efectiva a planurilor de afaceri, fiecare participant la concursul de selectie a planului 

de afaceri, poate formula intrebari. Administratorul schemei de antreprenoriat se angajeaza sa 

raspunda in scris la intrebarile formulate, pe email sau prin alte mijloace de comunicare. 

 

Capitolul 2 – Organizarea selectiei planurilor de afaceri 

 

Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii planurilor de afaceri, anexelor, documentelor 

mailto:concurs141031@hrs-outsourcing.com
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depuse, se va realiza de catre coordonatorii de antreprenoriat din partea liderului de parteneriat si a 

partenerului. 

 

 

2.1 Selectia planurilor de afaceri se va realiza de catre un juriu. 

Juriul care va aproba planurile de afaceri va include un numar impar de membri - 3, in care vor fi 

implicati reprezentanti ai mediului de afaceri si patronatelor din regiunea Nord-Est . 

 

Componenta nominala a juriului va fi aprobata prin Decizie de numire a membrilor juriului, dupa 

aprobarea notificarii ca experti selectie planuri de afaceri, de catre OI POSDRU Nord Est.  
 

Planurile de afaceri inregistrate - vor fi distribuite celor 3 membri din juriu /experti selectie planuri de 

afaceri, pentru evaluare si selectie. Juriul va evalua toate planurile de afaceri depuse, in ordinea 

cronologica a inregistrarii lor.  

 

Fiecare expert selectie planuri de afaceri va acorda punctaj individual la fiecare criteriu din grila de 

evaluare tehnica si financiara, punctajul final al planului de afaceri evaluat fiind egal cu media aritmetica 

a punctajelor individuale a celor 3 experti.  

 

2.2 Dupa selectia planurilor de afaceri de catre juriu se vor transmite comunicari participantilor (prin email 

sau curier sau posta), dupa care se vor rezolva eventuale contestatii. Participantii inscrisi pe lista finala a 

planurilor de afaceri selectate vor putea participa la urmatoarele activitati ale proiectului. 

 

2.3 Liderul de parteneriat si partenerul vor avea in vedere respectarea legalitatii si asigurarea trasabilitatii 

tuturor documentelor emise in cadrul procedurii de selectie, precum si regimul incompatibilitatilor si 

conflictului de interese. 

In acest sens, fiecare membru al juriului va completa o Declaratie de confidentialitate si impartialitate  

si privind incompatibilitatea si conflictul de interese. 

 

2.4 Principalele atributii ale membrilor juriului sunt: 

• stabilirea calendarului de desfasurare a procesului de selectie si evaluare a planurilor de afaceri; 

• asigurarea procesului de evaluare si selectie a planurilor de afaceri depuse de potentialii beneficiari 

ai ajutorului de minimis, cu respectarea normelor legale in vigoare aplicabile domeniului si cu cele 

ale prezentei metodologii de selectie; 

• intocmirea raportului procedurii de selectie a planurilor de afaceri; 

• publicarea rezultatelor procedurii de selectie (a planurilor de afaceri selectate pentru implementare 

in cadrul proiectului. 
 

Atributiile se vor comunica expertilor si fac parte integranta din fisa postului. 

 

Capitolul 3 – Depunerea dosarelor de candidatura 

 

3.1 Conditiile cumulative pe care trebuie sa le indeplineasca persoana fizica pentru a-si putea inscrie in 

concurs planul de afaceri sunt:  
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•   are varsta de minim 18 ani si din punct de vedere al ocuparii are statutul de: student (ISCED 5-7) – 

     înmatriculat, la data intrării în operațiune, cel putin in anul 2 studii de licenta ; doctorand în ciclul de  

     studii universitare de doctorat (student doctorand) ; cursant (ISCED  4, nivel de calificare 5,  

     înmatriculat în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculat, la  

     data intrării în operațiune, cel putin in anul 2 studii . 

• intentioneaza sa infiinteze o intreprindere in mediul urban sau rural, in regiunea Nord -Est; 

• are resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud 

Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru, cat si in regiunea mai dezvoltata București-

Ilfov . 

• este absolvent al cursului „ Competente antreprenoriale”. 

 

In cadrul procesului de selectie se pot inscrie: 

-persoanele participante la cursurile de formare „ Competente antreprenoriale ”  

organizate de liderul de parteneriat si partenerul, in cadrul proiectului „ 1stEP” ;  

-persoane care nu au participat la cursurile de formare in domeniul antreprenorial organizate in 

cadrul proiectului „ 1stEP”, dar care se incadreaza in categoriile de grup tinta eligibile si care detin 

un certificat de absolvire a unui program de formare antreprenoriala specifica in conformitate cu 

standardele existente, asa cum s-a precizat mai sus ( „ Competente antreprenoriale” ) 

 

Selectia planurilor de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare 

antreprenoriala organizate in cadrul proiectului se va realiza in limita de 10% dintre toate planurile de 

afaceri selectate pentru finantare, in ordinea punctajului obtinut, respectiv maxim 2 planuri de afaceri. 

 

3.2 Dosarul de candidatura va cuprinde urmatoarele documente obligatorii: 

 

 - declaratie privind originalitatea planului de afaceri , semnata si datata – 1 exemplar format 

hartie  

- planul de afaceri + anexe – 1 exemplar format hartie 

- copie certificat/adeverinta  de absolvire pentru cursul  ,, Competente antreprenoriale “  - 1 exemplar 

format hartie (valabil pentru persoanele care nu au absolvit cursul de “ Competente antreprenoriale” - 

in cadrul proiectului „ 1stEP”, impreuna cu  copia CI din care sa reiasa ca locuieste in regiunile Nord-

Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru, cat si in regiunea mai 

dezvoltata București-Ilfov ., copie carnet student sau adeverinta doctorand  ) 

Capitolul 4 – Verificarea conformitatii, evaluarea si selectia planurilor de afaceri 

 

Obiectivul etapei de verificarea conformitatii, evaluarea tehnico-financiara a planurilor de afaceri, consta 

in ierarhizarea planurilor de afaceri inscrise in concurs, pe baza unor criterii obiective, in vederea selectarii 

planurilor de afaceri ce vor beneficia de finantare in cadrul proiectului  

“1stEP”. 

 

4.1 Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii 

Se vor selecta si vor fi acceptate pentru etapa de evaluarea conformitatii administrative si a eligibilitatii 

numai dosarele care au fost primite in termenul limita de depunere anuntat pe site-ul/ facebook-ul  
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proiectului si dosarele care sunt complete din punct de vedere al documentelor obligatorii pe care trebuie 

sa le contina. (adica declaratie privind originalitatea planului de afaceri, planul de afaceri + anexe +copia 

dupa certificat / adeverinta de absolvire, copie CI, copie carnet student sau adeverinta doctorand, acolo 

unde este cazul) 

 

Declaratia privind originalitatea planului de afaceri si structura PLANULUI DE AFACERI sunt 

prezentate in ANEXA NR. 1 la prezenta metodologie. 

 

Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii se va face conform grilei de evaluare de mai jos. 

Vor fi acceptate pentru etapa a doua  doar planurile de afaceri care primesc DA la toate rubricile. 

Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii planurilor de afaceri se va realiza de catre 

coordonatorii de antreprenoriat din partea liderului de parteneriat si a partenerului. 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de conformitate administrativa si eligibilitate  DA  NU 

   1   Exista depuse la dosarul de candidatura intr-un exemplar format   

  hartie - declaratie  privind originalitatea planului de afaceri semnata  

  si  datata, planul de afaceri si  anexele, adeverinta/certificat  

  de  absolvire pentru persoanele care nu au absolvit cursul  

  de ,, Competente antreprenoriale “  in cadrul proiectului  

   „ 1stEP”, copie CI din care sa reiasa ca  

   locuieste in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest 

Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru, cat si in regiunea mai dezvoltata 

București-Ilfov, copie carnet student /cursant sau  

   adeverinta doctorand   

  

 

   2. 

   Domeniul de activitate al intreprinderii se incadreaza intr-un  

   cod CAEN sau mai multe coduri CAEN  , coduri mentionate in  

   ANEXA NR. 2 la prezenta metodologie.  

    Se coreleaza codul Codul CAEN principal si cel secundar  

   scris in plan de afaceri cu descrierea efectiva a activitatii. 

  

   3.    Planul de afaceri asigura crearea a minim 3 locuri de  

   munca , cu norma intreaga de lucru ( 8ore/zi ) sau norma partiala  

   de lucru (mai mica de 8 ore/zi ) 

  

   4.    Valoarea solicitata prin ajutorul de minims, in planul de afaceri,   

  respecta limita de maximum 60.000 de euro, echivalent 290.610 lei  

   (curs inforeuro mai 2020 - 4,8435 lei/Euro). 

  

   5. Planul de afaceri include elementele obligatorii / capitole  prevazute in 

Ghidul Solicitantului - Conditii specifice, enumerate in continuare: 

-  -  

 - descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de 

afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori)  

  

 - analiza SWOT a afacerii   

 - schema organizatorică și politica de resurse umane    
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 - descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul 

afacerii  

  

 - analiza pieței de desfacere și a concurenței    

 - strategia de marketing    

 - proiecții financiare privind afacerea    

 CONCLUZIE  

Proiect ADMIS/RESPINS  

Mentiuni/ Clarificari 
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4.2 Evaluarea tehnica si financiara  

 

In selectarea planurilor de afaceri, solicitantul va respecta urmatoarele conditii, conform 

ghidului amintit mai sus: 
 

- in conditiile selectarii planului de afacere si incheierii contractului de subventie, fiecare 

participant la concursul de selectie a planurilor de afaceri, va avea in vedere urmatoarele  

restrictii :  

1. Persoanele fizice care înfiinteaza afaceri nu pot avea calitatea de asociat, administrator, 

reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înfiintata în cadrul acestui 

program , adica Programul Operational Capital Uman 2014- 2020,  Axa prioritară 6 – Educaţie 

şi competenţe , Obiectivul tematic 10 ,Prioritatea de investiții 10.iv , Obiectivul specific 6.13. 

2. Persoanele fizice care înfiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de asociati/actionari 

majoritari în structura altor întreprinderi infiintate conform Legii nr. 31/1990 – republicata, la 

data semnarii contractului de subventie. 

 

- 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 asociata 

acestui program de finantare : 

Prezenta schema de minimis nu se aplica si nu se acorda :  

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectoarele 

pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună 

a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor 

(CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 104/2000 al Consiliului;  

b) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse 

agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;  

c) întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării 

produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:  

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în 

cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în 

cauză;  

- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integral către 

producători primari.  

d) pentru activităţile legate de export către ţări terţe sau către state membre, respective 

ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţăriişifuncţionării 

unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;  

e) pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de 

cele importate;  

f) pentru activitățile pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

 

- numarul maxim de pagini pentru Planul de Afaceri – 25 pagini (inclusiv coperta si 

cuprinsul ). Planurile de afaceri care depasesc numarul maxim de 25 pagini nu vor fi luate 

in considerare la evaluare. Nu se iau in calculul numarului de 25  pagini, anexele la planul 

de afaceri: CV-uri personal cheie si oferte/cotatii de pret/fotografii/scheme etc.  
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Format pagina A4 ,  font recomandat – Times New Roman sau alt font cu serif,dimensiune 

minim 11 p,  spatiere la un rand, margini min 15 mm, printare pe o singura fata a hartiei.  

 

- selectia planurilor de afaceri va fi realizata respectand indicatorii legati de temele 

secundare si anume: 

• Cel putin 5 % din cele 22 planuri de afaceri, adica cel putin 2 planuri de afaceri, propune 

activitati concrete ce promoveaza inovarea sociala ;   

• Cel putin 15 % din cele 22 planuri de afaceri, adica cel putin 6 planuri de afaceri, propun 

activitati concrete ce promoveaza imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii 

tehnologiilor informatiei si comunicatiilor ; 

• Cel putin 10% din cele 22 planuri de afaceri, adica cel putin 4 planuri de afaceri , propun 

activitati ce promoveaza nediscriminarea. 

 

Ordinea de acordare a finantarii va fi determinata de pozitia din clasament, DAR respectand 

indicatorii de mai sus, adica se vor lua mai intai , in calcul , planurile de afaceri ce respecta 

indicatorii legati de temele secundare de mai sus , in ordinea punctajului obtinut.  

 

- selectia planurilor de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile de 

formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului se va realiza in limita de 10% 

dintre toate planurile de afaceri selectate pentru finantare, in ordinea punctajului obtinut, 

respectiv maxim 2 planuri de afaceri. 

 

De asemenea, mecanismul de evaluare si selectie a planurilor de afaceri de catre juriu va avea 

la baza urmatoarele principii: 

 

- 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, 

planul 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 exceptie pot fi selectate planuri de afaceri tip franciza. 

 

Punctajul acordat pentru fiecare plan de afaceri se va stabili pe baza urmatoarelor criterii de 

evaluare, prevazute in grila de evaluare tehnico-financiara, de mai jos.  
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Grila de evaluare tehnico-financiara  

 

Nr. 

crt. 

Criterii de evaluare tehnico-

financiara 

Punctaj 

maxim 

Punctaj  

acordat  

Justificare 

punctaj  

Clarificari  

DA/NU 

1. ORIGINALITATEA PLANULUI 

DE AFACERI  

5  pct    

1.1. Se va acorda 0 pct , daca planul de 

afaceri nu este original, are un grad 

ridicat de asemanare in ceea ce 

priveste descrierea segmentului de 

piata si/sau planul de management 

si marketing si/sau bugetul detaliat 

- cu alt plan de afaceri aflat in 

competitie  

Se va acorda 1 pct . la acest criteriu 

daca exista   exprimari identice cu 

alte planuri de afaceri la alte 

capitole , cu exceptia celor de mai 

sus.  Ex. schema organizatorică și 

politica de resurse umane , analiza 

SWOT,  descrierea produselor/ 

serviciilor/ lucrărilor care fac 

obiectul afacerii.  

0 pct 

sau 1 

pct  

   

1.2 Planul de afaceri este original si nu 

exista  un grad ridicat de asemanare 

in ceea ce priveste descrierea 

segmentului de piata si/sau planul 

de management si marketing si/sau 

bugetul detaliat - cu alt plan de 

afaceri aflat in competitie  

5 pct    

2. DOMENIUL PRINCIPAL DE 

ACTIVITATE al afacerii 

5 pct    

2.1 Domeniul principal de activitate se 

incadreaza in codurile CAEN 

detaliate in ANEXA NR. 2 , 

aferente aferente direcţiilor de 

politică industrială menţionate în 

Strategia Naţională pentru 

Competitivitate 2014-2020 , adica 

pentru toate sectoarele mentionate , 

cu exceptia codurilor CAEN 

aferente activitatilor de 

intermediere  comert si reparare : 

33,45,46,47,95 sau codurilor CAEN 

aferente activitatilor de distributie : 

49,50,51,52,53. 

5 pct    

2.2 Domeniul principal de activitate se 

incadreaza alt cod CAEN diferit de 

2 pct    
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cel de la pct. 2.1 , adica  

intermediere  comert si reparare : 

33,45,46,47,95 sau codurilor CAEN 

aferente activitatilor de distributie : 

49,50,51,52,53. 

3. FUNDAMENTAREA PLANULUI 

DE AFACERI,  

din care: 

90 pct    

 3.1 - Incomplet descrise si definite:  

descrierea afacerii, domeniul de 

activitate, locatia, strategia de 

implementare , activitati , rezultate , 

indicatori. Necorelare valori cifra 

de afaceri , profit etc intre capitole 

plan afaceri.- 1 pct. 

 

- Partial si neconvingator descrise si 

definite: descrierea afacerii, 

domeniul de activitate, locatia, 

strategia de implementare , 

activitati , rezultate , indicatori. - 

maxim 10 pct. 

 

- Descrise detaliat si clar definite – 

descrierea afacerii, domeniul de 

activitate, locatia, strategia de 

implementare , activitati , rezultate , 

indicatori. - maxim 20  pct. 

 

20 pct    

3.2 Analiza SWOT a afacerii nu exista, 

sau este nerealista/eronata/ nu este 

detaliata. Nu sunt prezentate 

elemente concrete ale analizei 

SWOT. Exista confuzii intre puncte 

forte si oportunitati , sau intre 

puncte slabe si amenintari.  

- 1 pct.  

 

- Analiza SWOT a afacerii este 

partial detaliata. Nu sunt prezentate 

in totalitate elemente concrete ale 

analizei SWOT.  Exista unele 

confuzii intre puncte forte si 

oportunitati , sau intre puncte slabe 

si amenintari.  

- maxim 5 pct. 

 

- Justificarea activitatilor propuse . 

Analiza SWOT a afacerii este 

10 pct    
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relevanta, realista si detaliata,  

adaptata mediului. Sunt prezentate 

elemente concrete privind analiza 

SWOT  . Nu exista confuzii intre 

puncte forte si oportunitati , sau 

intre puncte slabe si amenintari.  

– maxim 10 pct. 

 

3.3 - Modul de organizare si 

functionare a intreprinderii este 

incomplet /slab descris,  lipsa 

organigramei si/sau a enumerarii 

functiilor/meseriilor –1 pct  

si/sau norma orara pentru cele 3 

locuri de munca sau 1,2 locuri 

munca este sub 4 ore/zi – 1 pct.   

 

- Modul de organizare si 

functionare a intreprinderii este 

partial descris,  organigrama 

eronata, functiile/meseriile eronat 

propuse / sau fara descriere – 

maxim 3 pct.  

si/sau norma orara pentru cele 3 

locuri de munca sau 1,2 locuri 

munca este de 4 ore/zi – 3 pct.   

 

- Modul de organizare si 

functionare a intreprinderii este 

complet si documentat descris, 

organigrama si functiile/meseriile 

compatibile cu activitatea – maxim 

5 pct. si/sau norma orara pentru 

cele 3 locuri de munca sau 1,2 

locuri munca este 8 ore/zi – 5 pct.   

 

 

5 pct    

3.4 Descrierea produsului/produselor, 

serviciului/serviciilor, respectiv a 

lucrarii/lucrarilor care vor face 

obiectul afacerii 

  

- Produsele/serviciile/lucrarile 

inclusiv caracteristici minime, 

cantitati comercializate, tip - nu 

sunt descrise  

( conform structurii planului de 

afacere - descriere, caracteristici, 

performante, /produse/servicii 

10 pct    
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realizate sau comercializate pe 

unitate de timp, grupele de 

produse/servicii pe care le veti 

vinde .In cazul serviciilor, descrieti 

ce tip de servicii – prestate 

populatiei sau prestate operatorilor 

economici, cantitate ) - 1 pct. 

 

- Produsele/serviciile/lucrarile 

inclusiv caracteristici minime, 

cantitati comercializate, tip -sunt 

partial, incomplet descrise  

( conform structurii planului de 

afacere - descriere, caracteristici, 

performante, /produse/servicii 

realizate sau comercializate pe 

unitate de timp, grupele de 

produse/servicii pe care le veti 

vinde .In cazul serviciilor, descrieti 

ce tip de servicii – prestate 

populatiei sau prestate operatorilor 

economici, cantitate )  - maxim 5 

pct. 

 

- Produsele/serviciile/lucrarile 

inclusiv caracteristici minime, 

cantitati comercializate, tip - sunt 

descrise detaliat.  

( conform structurii planului de 

afacere - descriere, caracteristici, 

performante, /produse/servicii 

realizate sau comercializate pe 

unitate de timp, grupele de 

produse/servicii pe care le veti 

vinde .In cazul serviciilor, descrieti 

ce tip de servicii – prestate 

populatiei sau prestate operatorilor 

economici, cantitate )- maxim 10 

pct. 

 

3.5 Analiza pietei de desfacere si a 

concurentei   

-Analiza pietei de desfacere nu este 

completa si realista ( ex. piata 

globala daca firma vinde numai 

local ) . Piata este vag 

descrisa.Elemente prea generale . -  

tipul de piata, dimensiunea pietei 

tinta si aria de acoperire , 

10 pct    
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identificarea  clienţilor potenţiali,  

volumul vânzărilor, produse/ grupe 

de produse si analiza necesităților 

clienților existenți și potențiali . 

Analiza concurentei nu evidentiaza  

principalii concurenţi interni sau 

externi, ponderea lor pe piaţă, 

punctele tari şi punctele slabe ale 

produsului/serviciului . Nu este 

prezentata concurenta . Expresii 

vagi –Ex. “ Nu exista firme 

concurente” . Lipsa informatii 

statistice credibile –1 pct.  

 

- Analiza pietei de desfacere este 

descrisa partial , neconvingator -  

tipul de piata, dimensiunea pietei 

tinta si aria de acoperire 

identificarea  clienţilor potenţiali,  

volumul vânzărilor, produse/ grupe 

de produse si analiza necesităților 

clienților existenți și potențiali . 

Analiza concurentei este partiala, 

incompleta referitoare la   

principalii concurenţi interni sau 

externi, ponderea lor pe piaţă, 

punctele tari şi punctele slabe ale 

produsului/serviciului – maxim 5 

pct 

 

-Analiza pietei de desfacere este 

completa si realista ( date statistice 

recente )-  tipul de piata, 

dimensiunea pietei tinta si aria de 

acoperire ; identificarea  clienţilor 

potenţiali,  volumul vânzărilor, 

produse/ grupe de produse si 

analiza necesităților clienților 

existenți și potențiali . Analiza 

concurentei este detaliata, 

referitoare la   principalii concurenţi 

interni sau externi, ponderea lor pe 

piaţă, punctele tari şi punctele slabe 

ale produsului/serviciului - maxim 

10 pct 

 

3.6 Strategia de marketing  

 

-Strategia de marketing referitoare 

10 pct    
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la produs,pret, distributie si 

promovare nu este detaliata si 

realista. Ex. Nu este prezentata 

strategia de pret (pret stratificare / 

penetrare ) .Nu este prezentat pretul 

per unitatea de produs , nu este 

specificata clar metoda de distributie 

si nici metodele concrete de 

promovare. punctaj – 1 pct 

 

-Strategia de marketing referitoare 

la produs,pret, distributie si 

promovare  este partial detaliata si 

realista. Sunt prezentate cateva 

elemente legate de pret pe unitatea 

de produs , metoda de distributie si 

mijloacele de promovare. Punctaj 

maxim – 5 pct 

 

-Strategia de marketing referitoare 

la produs,pret, distributie si 

promovare este detaliata si realista. 

Sunt prezentate elemente concrete 

privind produsul , pretul pe unitatea 

de produs , metoda de distributie si 

mijloacele concrete de promovare.   

Punctaj maxim – 10 pct. 

 

3.7 Proiectii financiare privind afacerea  

 

- Proiectii financiare nerealiste si 

fara legatura cu informatiile 

prezentate in capitolele precedente 

din planul de afaceri. Nu este 

prezentat modul de calcul al cifrei 

de afaceri , pe tipuri de produse . 

Proiectiile financiare nu respecta 

formatul solicitat. Nu este prezentat 

modul de calcul al cheltuielilor. Nu 

se respecta salariul minim pe 

economie la data elaborarii planului 

de afaceri.Incadrari eronate de 

cheltuieli. Nu este prezentata 

necesitatea fiecarei cheltuieli si 

sustinerea bugetului cu oferte / 

cotatii pret. 

Cheltuieli subcontractate cu servicii 

nejustificat de mari si fara legatura 

cu obiect activitate.  

20 pct    
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Bugetul planului de afaceri nu 

acopera in totalitate ajutorul de 

minimis, contributie proprie 

nesustenabila ( risc de 

implementare daca contributia 

proprie este mai mare de 10 % din 

valoare ajutor nerambursabil )  . Nu 

exista minim 1 oferta/captura ecran 

pentru fiecare categorie cheltuieli 

ce implica achizitia ( ex. chirie 

spatiu , servicii contabilitate , 

echipamente , software ) . Capitolul 

8 depaseste cele 25 pagini  - 1 pct. 

 

- Proiectii financiare partial realiste 

si partial fara legatura cu 

informatiile prezentate in capitolele 

precedente din planul de afaceri.  

Prezentarea partiala a  necesitatii 

fiecarei cheltuieli si sustinerea 

partiala a bugetului cu oferte / 

cotatii pret. Bugetul planului de 

afaceri nu acopera in totalitate 

ajutorul de minimis, contributie 

proprie nesustenabila – maxim - 

maxim 10 pct. 

 

- Proiectii financiare realiste, avand 

legatura cu informatiile prezentate 

in capitolele precedente din planul 

de afaceri. Este prezentata 

necesitatea fiecarei cheltuieli si 

sustinerea bugetului cu oferte / 

cotatii pret. Bugetul planului de 

afaceri acopera in totalitate ajutorul 

de minimis, contributie proprie 

sustenabila - maxim 20 pct. 

 

 3.8 Elemente legate de temele 

secundare  

 

 -Planul de afaceri nu include 

elemente concrete privind una sau 

mai multe teme  secundare. Sunt 

prezentate generalitati , elementele 

fiind aprox. identice cu exemplele 

din model plan de afaceri. - 1 pct. 

 

 - Planul de afaceri include o 

5 pct    
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activitate concreta privind una sau 

mai multe teme secundare.  

– maxim 2 pct.  

 

 - Planul de afaceri include 2 sau 3 

activitati concrete privind una sau 

mai multe teme secundare. 

Elementele prezentate sunt 

originale si adaptate la specific 

activitate.  – maxim  5  pct.   

 

 TOTAL PUNCTAJ  100 pct    

 CONCLUZIE  

Punctaj final :……….. 

Proiect ADMIS/RESPINS Mentiuni 

/ Clarificari  

 

    

 

Nota: Comentariile pentru fiecare criteriu de evaluare sunt ORIENTATIVE. Pentru 

fiecare din subcriteriile 3.1-3.8 , punctajul acordat este pe o scara de la min. 1 pct la max. 

20 pct. Fiecare evaluator poate acorda punctaj intermediar intre 1 si 20 puncte, in functie 

de situatia concreta. Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 puncte.  

 

Notarea cu 0 a subcriteriului 1.1 conduce la respingerea proiectului.  

 

In cazul unor necorelari sau aspecte neclare in continutul planului de afaceri, juriul poate 

solicita clarificari, ca de exemplu: bugetul planului de afaceri nu acopera in totalitate 

ajutorul de minimis, contributia proprie este nesustenabila etc. 

 

În urma evaluarii tehnico-financiare vor fi selectate, in ordinea descrescatoare a punctajului 

obtinut/ scorului mediu 22 planuri de afaceri de baza, care vor beneficia de finantare in 

cadrul proiectului. Conditia pentru includerea pe lista planurilor de afaceri eligibile pentru 

selectie este ca scorul mediu sa fie mai mare sau egal cu 50 puncte.  

 

Se va intocmi si o lista de rezerva, care va contine un numar de minim 3 planuri de afaceri, 

care au punctajul imediat urmator mai mic, in eventualitatea in care vor exista cazuri de 

renuntare la implementarea ideilor de afaceri, din partea titularilor planurilor de afaceri. 

 

Etapa de evaluare si selectie a planurilor se finalizeaza cu intocmirea de catre membrii comisiei 

a procesului verbal de incheiere a selectiei planurilor de afaceri. 

Capitolul 5 – Rezultatele selectiei 

Dupa finalizarea procesului de selectie, rezultatele finale (lista planuri de afaceri aprobate si 

lista rezerve) se vor publica pe site-ul proiectului.  
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Capitolul 6 – Solutionarea contestatiilor 

Contestatiile privind rezultatele evaluarii pot fi depuse in termen de maxim 3 zile lucratoare 

de la comunicarea rezultatului evaluarii, la datele de contact ale proiectului, furnizate in anunt.  

 

Contestatia va include urmatoarele componente: Obiectul contestatiei ( ce se solicita prin 

depunerea contestatiei – exemplu : reevaluarea si aprobarea proiectului respins) si motivele  

de fapt si de drept (dispozitiile legale nationale si/sau comunitare, principiile incalcate), se vor 

preciza documentele legale in baza carora se depune contestatia. Ex: Ghidul  

Solicitantului Conditii Specifice aplicabil, Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul 

Programului Operational Capital Uman 2014-2020, alte documente relevante. Mijloace de 

proba (acolo unde exista) - care sunt necesare in sustinerea contestatiei . 

Solutionarea contestatiilor se va realiza in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestatiilor si rezultatul va fi transmis pe email persoanei care a 

initiat aceasta contestatie. 

Nu este responsabilitatea OI POSDRU sau Ministerului Investitiilor si Proiectelor 

Europene (MIPE )in rezolvarea contestatiilor, ci a administratorului schemei de 

antreprenoriat, format din LACONSEIL si HR SPECIALISTS .   

  

Capitolul 7 – Modificari ale metodologiei 

Modificarile prezentei metodologii se efectueaza respectand aceleasi conditii ca si la 

elaborarea acestui document. 

Modificarile pot fi generate de schimbari in cerintele liderului de parteneriat S.C. HR 

Specialists S.R.L, Loc.Voluntari, jud. Ilfov si partenerului  LACONSEIL, pe parcursul 

implementarii proiectului „1stEP „  sau din modificari ale legislatiei ( exemplu noi metodologii 

propuse de Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene). 

 

 

Formulare la procedura 

ANEXA NR. 1 – Declaratie privind originalitatea planului de afaceri si model plan de 

afaceri  

ANEXA NR. 3- Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile in cadrul 

proiectului ,,1stEP’’ 
 

Elaborat                                                                                                                      

 LACONSEIL   

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Aprobat  

HR SPECIALISTS S.R.L ……………………………………………………. 
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ANEXA NR. 1 – Declaratie privind originalitatea planului de afaceri si model plan de 

afaceri  
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DECLARAŢIE PRIVIND ORIGINALITATEA PLANULUI DE AFACERI 

 

 

 

Subsemnatul ....................................................................................................................... 

declar pe propria raspundere că PLANUL DE AFACERI cu denumirea : 

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

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

depus spre evaluare si selectie pentru concursul de idei de afaceri , organizat in cadrul 

proiectului „ DENUMIRE PROIECT „  este ORIGINAL , fiind rezultatul 

propriei activitati intelectuale si nu contine portiuni plagiate din alte planuri de afaceri. 

 

 

Am fost informat ca plagiatul unei alte afaceri , referitoare la descrierea segmentului de 

piata , planului de management si marketing si bugetul detaliat   – atrage dupa sine eliminarea 

din competitie a planului de afaceri propus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                       Semnatura  

...................................                                                                        .......................................... 
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Model plan de afaceri  

 

 

PLAN DE AFACERI 

 

„Titlu plan de afacere” 

 

Nume si prenume  
                                                Adresa ........................... Telefon............................ Email ......................................... 

 

Cuprins 

1.Rezumatul executiv ................................................................................................................ 21 

2.Descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afacere ........................ 21 

3. Analiza SWOT a afacerii ..................................................................................................... 22 

4.Schema organizatorica si politica de resurse umane .......................................................... 23 

5.Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor ........................................................................ 23 

6. Analiza pietei de desfacere si a concurentei ....................................................................... 23 

7. Strategia de marketing ......................................................................................................... 24 

8.Planul de investitii , planul finanțare si proiectii financiare .............................................. 24 

 
< ATENTIE ! Dupa ce finalizati planul de afaceri , va rugam sa actualizati cuprinsul de mai 

sus si sa stergeti explicatiile aflate intre < … >. Pentru competitia de selectie a planurilor de 

afaceri ,  numarul maxim de pagini pentru Planul de Afaceri este de 25 pagini ( inclusiv 

coperta si cuprinsul ). Planurile de afaceri care depasesc numarul maxim de 25 pagini nu vor 

fi luate in considerare la evaluare. Nu se iau in calculul numarului de 25  pagini, anexele la 

planul de afaceri : CV-uri personal cheie si oferte/cotatii de pret/fotografii/scheme etc.      

Format pagina A4 ,  font recomandat – Times New Roman sau alt font cu serif  , minim 11 p , 

spatiere la un rand , margini min 15 mm , printare pe o singura  fata a hartiei. > 

<ATENTIE ! Afacerea pe care o veti implementa este recomandabil sa aiba o durata scurta 

de autorizare – max. 3-4 luni , pentru a reusi sa va incadrati in indicatori si a primi transa 

finala. Tranșă finală de 30 % reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de 

minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a  ocupat locurile de muncă 

 

 minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totala a ajutorului de minimis 

aprobat. În cazul în care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizează 

ocuparea locurilor de muncă minime asumate prin planul de afaceri propoțional cu valoarea 

toală a ajutorului de minims aprobat pe baza planului de afaceri și menționat în contractul de 

subvenție, tranșa a doua de ajutor de minimis nu se mai acordă și se demarează procedurile 

legale de recuperare a tranșei I de subvenție acordate.> 

 
 

file:///C:/Users/user3/Desktop/Public/Proiecte_Romania/2020/Proiect_INNOTECH/Proceduri/Anexa1_Declaratie_ModelPlanAfaceri.docx%23_Toc43204383
file:///C:/Users/user3/Desktop/Public/Proiecte_Romania/2020/Proiect_INNOTECH/Proceduri/Anexa1_Declaratie_ModelPlanAfaceri.docx%23_Toc43204384
file:///C:/Users/user3/Desktop/Public/Proiecte_Romania/2020/Proiect_INNOTECH/Proceduri/Anexa1_Declaratie_ModelPlanAfaceri.docx%23_Toc43204385
file:///C:/Users/user3/Desktop/Public/Proiecte_Romania/2020/Proiect_INNOTECH/Proceduri/Anexa1_Declaratie_ModelPlanAfaceri.docx%23_Toc43204386
file:///C:/Users/user3/Desktop/Public/Proiecte_Romania/2020/Proiect_INNOTECH/Proceduri/Anexa1_Declaratie_ModelPlanAfaceri.docx%23_Toc43204387
file:///C:/Users/user3/Desktop/Public/Proiecte_Romania/2020/Proiect_INNOTECH/Proceduri/Anexa1_Declaratie_ModelPlanAfaceri.docx%23_Toc43204388
file:///C:/Users/user3/Desktop/Public/Proiecte_Romania/2020/Proiect_INNOTECH/Proceduri/Anexa1_Declaratie_ModelPlanAfaceri.docx%23_Toc43204389
file:///C:/Users/user3/Desktop/Public/Proiecte_Romania/2020/Proiect_INNOTECH/Proceduri/Anexa1_Declaratie_ModelPlanAfaceri.docx%23_Toc43204390
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1.Rezumatul executiv 

 <Din prima propozitie, „deschideti focul”, enuntand scopul planului de afaceri. De fapt, rezumatul 

reprezinta un plan in miniatura, nu o introducere. In cazul ideal , el ar trebui sa concentreze intr-o singura 

pagina toate ideile esentiale ale planului de afaceri in ansamblu. Rezumatul da tonul planului , determina 

gradul de interes cu care este parcurs documentul de catre evaluatori. Descrieti cine sunteti , ce vreti sa 

faceti , cum intentionati sa reusiti (strategia de implementare a planului de afaceri ) si cat aveti nevoie sa 

implementati planul de afaceri (maxim suma mentionata [valoarea in EURO] x [Cursul valutar 

LEU/EURO] = [Valoarea in LEI])>   

 

2.Descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afacere 
< Descrieti cat mai exact afacerea/proiectul  si ce nevoi concrete , reale ale consumatorilor 

/ necesitati ale clientilor satisface. > 

 

 <Care este domeniul in care intreprinderea va activa? Se va alege unul sau mai multe coduri CAEN , 

conform listei ANEXA NR. 2 . Codul CAEN este acronimul de la Clasificarea Activitatilor din Economia 

Nationala si reprezinta practic un identificator pentru domeniul de activitate in care firma dvs. va opera: 

ex. cod CAEN 1399  se refera la Fabricarea altor articole textile etc.) > 

 

<Locatia : Se vor oferi detalii legate de locatia investitiei : localitate, judet , regiunea  etc.  

 

<Precizati pe scurt obiectivele proiectului , activitatile proiectului si rezultatele planificate 
Obiectivele pot fi legate de piata si de crearea si mentinerea numarului de salariati . Exemplu 

principalele activitati necesare : inchiriere spatiu , amenajare spatiu , achizitie echipamente , 

recrutare si selectie personal , productie, aprovizionare , promovare etc. ATENTIE ! Se va prevedea 

angajarea de 3 persoane in max. 6 luni de la incheierea contractului de subventie cu  norma 

intreaga de lucru ( 8ore/zi ) sau norma partiala  de lucru (mai mica de 8 ore/zi ) 
 

Activitatile proiectului  Perioada de implementare Rezultate planificate  

Activitatea 1 Lunile 1-4  

Activitatea 2 Luna 3  

...   

 

 

<Proiectul propune concret  cel putin una din urmatoarele masuri  

Proiectul propune activitati concrete ce promoveaza inovarea sociala 

 Exemple de masuri prin care firma promoveaza inovarea sociala sunt: combaterea saraciei si a 

excluziunii sociale, prin oferirea de locuri de munca pentru persoanele care au o situatie materiala 

precara, sau fac parte din categorii sociale dezavantajate, crearea de locuri de munca de calitate si 

durabile, oferirea de protectii sociale adecvate si capabile sa previna saracia, cat si imbunatatirea 

accesului persoanelor vulnerabile la formare profesionala ;  

metode inovatoare de implicare activa a membrilor comunitatii locale din ........... in 

operatiunile sprijinite, inclusiv pentru depasirea barierelor de ordin moral sau care tin de 

cutumele din societate/etnice ; valorificarea oportunitatilor locale din .......... in identificarea 

solutiilor propuse ; aplicarea de mecanisme de preluare de catre noile firme infiintate  a 

unor servicii publice, prin intermediul unor activitati comerciale vizand servicii sociale, 

culturale, de mediu etc. ( exemplu : software ingrijire batrini la domiciliu , arhitectura 

peisagistica etc ). 
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Proiectul 

propune activitati concrete ce promoveaza imbunatatirea accesibilitatii , a utilizarii si a calitatii 

tehnologiilor informatiei si comunicatiilor 

Exemple : conectarea la retele de mare viteza ; aplicatii de e-comert , e-invatare , e-sanatate si e-cultura 

; cloud computing ; securitatea informaţiilor şi siguranţa pe internet. 

 

 

 

Proiectul propune masuri concrete ce promoveaza nediscriminarea  

Exemple de masuri concrete privind nediscriminarea si egalitatea de gen:   

- respectarea legislatiei: Activitatile incluse in planurile de afaceri trebuie sa respecte legislatia 

nationala in domeniul egalitatii de sanse si nediscriminare; 

- politica de nediscriminare – viitorii antreprenori trebuie sa isi defineasca si sa implementeze o 

politica de nediscriminare; 

- procedura de achizitii – in procedura de achizitie a echipamentelor si materialelor  se vor 

introduce cerinte nediscriminatorii privind participarea cu oferta la procedurile de achizitii; 

- analiza nevoilor: In etapa de studiere a pietei pentru viitoare produse sau servicii se vor lua in 

calcul nevoile specifice ale tipurilor de beneficiari (someri, femei, barbati, persoane varstnice, etc.); 

- in materialele legate de publicitatea afacerii se poate include urmatorul mesaj: „Termenii 

utilizati in prezentul document pentru denumirea diverselor roluri se intelege atat la feminin, cat si la 

masculin” 

- in echipa de management a viitoarelor afaceri vor fi  incluse si femei; 

- se va promova independenta economica a femeilor, un mediu de lucru prietenos pentru femei si 

mame si se va incuraja adoptarea programelor de lucru flexibile.> 

 

 

3. Analiza SWOT a afacerii  

 <Justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale întreprinderii,   

 respectiv analiza amenințărilor și a oportunităților din mediul în care funcționează aceasta  

(analiza SWOT), precum și justificarea activităților propuse față de acestea;  

Cel mai cunoscut instrument de analiza il reprezinta analiza SWOT . Denumirea este data de initialele 

cuvintelor in limba engleza Strenghts (Puncte Forte), Weaknesses (Puncte Slabe) , Opportunities 

(Oportunitati) si Threats (Amenintari).  

Etapele unei analize S.W.O.T. ar trebui sa fie urmatoarele: (1) stabiliti profilul afacerii nou-infiintate: tip 

activitate, zona geografica, competitorii dvs. pe piata; (2) identificarea si evaluarea factorilor de mediu: 

cu ce probleme si amenintari va confruntati? Ce oportunitati de pe piata ce pot fi exploatate de dvs., intr-

un mod in care competitori nu pot? etc. si (3) Realizarea unei previziuni, evaluarea perspectivelor de 

viitor ale afacerii propuse; Domenii in care puteti identifica puncte forte si puncte slabe : productie  , 

management , marketing , experienta , proprietate intelectuala , cladire si echipamente , tehnologie , 

finante.  Domenii in care pot apare oportunitati si amenintari : piata ( ex. piata se dezvolta vs piata in 

declin ) ; legislatia ; cursul de schimb  ; tendinte economice ( expansiune  vs declin ). Acest model 

presupune ca organizatia dvs. sa abordeze o strategie prin care sa se alinieze la mediul intern si extern.  

Exemplu de strategii  : se utilizeaza fortele pentru a profita de oportunitati sau a reduce amenintarile ; se 

utilizeaza oportunitatile pentru a evita slabiciunile etc. 

  

Mai jos regasiti un model pentru realizarea analizei SWOT, si ce puncte ar trebui atinse: 

Puncte forte (+) intern firmei Puncte slabe (-) intern firmei 

Deprinderi si competente specifice angajati Lipsa unor deprinderi si competente specifice angajatilor 

Cunostinte unice Ceea ce nu stiu despre afacere sau clienti 

Resurse speciale ale firmei Lipsa de resurse specifice 
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Pretul mic Pretul mare  

Situatii favorabile/Oportunitati(+) extern 

firmei 

Pericole/ Amenintari  (-) extern firmei 

Luarea in considerare a 2-3 factori 

semnificativi, acordandu-se o atentie speciala 

pietelor potentiale 

Noi competitori, recesiunea economica, rata dobanzii, 

invechirea produselor, lipsa resursei umane 

calificate/specializate – am adaugat 

 

Nota: A nu se confunda punctele forte cu situatiile favorabile. Cele dintai (punctele forte) se refera la 

mediul intern al entitatii nou-infiintate, la avantajele competitive ale afacerii in timp ce cele din urma 

(situatiile favorabile) se refera la mediul extern al firmei, la exploatarea unei oportunitati pe piata in 

care va opera afacerea, de exemplu. Aceeasi logica se aplica si pentru puncte slabe-pericole!> 

 

 

4.Schema organizatorica si politica de resurse umane  
< In aceasta sectiune, prezentati organigrama afacerii dvs. si resursele umane – personalul angajat. 

Precizati numarul total de locuri de munca create (necesarul de personal), norma intreaga de 

lucru ( 8ore/zi ) sau norma partiala  de lucru (mai mica de 8 ore/zi ), durata determinata sau 

nedeterminata,  descriere functie/meserie , studii/calificari si experienta pentru fiecare salariat.  

ATENTIE ! In etapa de sustenabilitate trebuie sa asigurati functionarea firmei si asigurarea minima 

a nivelului salariilor si normei orare prevazute in plan de afaceri. Nu este permisa scaderea normei 

orare sau diminuarea salariului .  Pentru  personalul cheie , va rugam sa furnizati CV-ul. > 

 

Nume si prenume  Functia /meseria Studii/calificari   Experienta in domeniul 

de activitate al afacerii  

<Se va completa doar in 

situatia in care sunt 

cunoscute numele 

potentialilor angajati > 

   

    

 

ANEXA NR. 1 – Curriculum vitae personal cheie  
 
5.Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor  

< Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor 

care vor face obiectul activității întreprinderilor . 

Va rugam sa furnizati o descriere detaliata a produsele/serviciile/lucrarile inclusiv caracteristici minime, 

cantitati comercializate- buc. , kg , etc , tip- descriere, caracteristici, performante, /produse/servicii 

realizate sau comercializate pe unitate de timp, grupele de produse/servicii pe care le veti vinde .In cazul 

serviciilor, descrieti ce tip de servicii – prestate populatiei sau prestate operatorilor economici,  

cantitate )>   

 

 

6. Analiza pietei de desfacere si a concurentei  

< Analiza pietei va urmari tipul de piata , dimensiunea pietei tinta si aria de acoperire . 

Piata produsului de referinta sau piata relevanta este data de intreaga populatie de 

utilizatori si consumatori ai produselor de acelasi gen. In functie de natura clientului , piata 

pe care actioneaza firma poate fi de urmatoarele tipuri : a. de consum sau individuala ; b. de 

afaceri sau organizationala . Dimensiunea pietei tinta (marimea pietei tinta si tendintele de 

evolutie pe orizontul de operare al obiectivului); Identificati aria geografica de acoperire a 
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produsului/ 

serviciului. Analiza pietei va continua cu identificarea  clientilor potentiali,  volumul 

vanzarilor, produse/ grupe de produse- lei (detalii suplimentare vor fi solicitate la 

elaborarea previziunilor financiare) si analiza necesitatilor clientilor existenti si potentiali. 

ATENTIE ! Corelati grupele de produse/servicii de la acest capitol cu grupele de produse/servicii de la 

previziuni financiare.   

Analiza concurentei va evidentia  principalii concurenti interni sau externi , ponderea lor pe piata, 

punctele tari si punctele slabe preconizate ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al 

competitorilor (directi si indirecti).> 

 

 

7. Strategia de marketing  

< Strategia de marketing va fi elaborata pentru fiecare dintre elementele mixtului de 

marketing, si anume: strategia de produs (se va descrie amănunțit produsul/serviciul, 

menționându-se caracteristicile și avantajele pe care le oferă clienților); strategia de pret- 

pret/unitate produs , pret de stratificare , pret de penetrare , reduceri de pret , etc.  Strategia 

de distribuție (metode de vânzare și canale de distribuție-directe sau indirecte prin 

intermediari ) .Strategia de promovare și relații publice (se va urmări efectul dorit în 

promovare, costurile pe care le implică promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, 

mass-media ce vor fi utilizate – reclama , stimulentele de vanzare , relatiile publice , 

vanzarea personala etc. > 

 

8.Planul de investitii, planul finanțare si proiectii financiare  

<In tabelul de mai jos vor fi detaliate toate activele fixe corporale (computer PC, laptop, echipamente 

fizice necesare derularii afacerii), cat si cele necorporale (cum ar fi licente Windows, Office, Antivirus 

sau programe software); de asemenea, se are in vedere si detalierea cheltuielilor aferente serviciilor 

prestate sau produselor oferite, cat si nivelul salarial> 
 

<Planul de investitii urmareste realizarea unor achizitii in proiect , care vor respecta Metodologia de 

implementare a planurilor de afaceri. Prezentam mai jos extras din metodologie. 

Realizarea achizițiilor propuse în cadrul proiectului trebuie să respecte principiile nediscriminării, 

tratamentului egal, recunoașterii reciproce, transparenței, proporționalității, asumarea răspunderii și 

eficienței utilizării fondurilor si rezonabilitatea preturilor.  

Beneficiarul ajutorului de minimis va elabora Nota justificativa privind specificații tehnice/descrierea 

serviciilor și valoarea estimată a achiziției si va selecta 3 oferte sau 3 capturi de ecran site-

uri/platforme de vânzare din România sau din străinătate sau o combinatie intre acestea – ex. 1 oferta 

si 2 capturi de ecran sau 2 oferte si 1 captura de ecran  , din  care  să  reiasă  incadrarea 

caracteristicilor tehnice tehnice si pretul in specificatiile/descrierea  si valoarea estimata din Nota 

justificativa privind specificații tehnice/descrierea serviciilor și valoarea estimată a achiziției . 

 

Specificatiile tehnice si valoarea estimata din Nota justificativa privind specificații tehnice/descrierea 

serviciilor și valoarea estimată a achiziției , sunt cele mentionate in Planul de afaceri ( si nu cele 

existente in ANEXA 1 la Planul de afaceri  – Oferte/Cotatii de pret achizitia de echipamente, software 

etc. necesare fundamentarii proiectului de investitii / fotografii / scheme ) sau ultimul act aditional 

aprobat . 

 

Sunt exceptate de la procedura de achizitie mentionata anterior, achizitiile efectuate inainte de 

semnarea si intrarea in vigoare a contractului de subventie, adica taxe infiintare intreprinderi de 

economie sociala si cheltuieli cu inchirierea si utilitatile sediului social.  
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Nu este necesara realizarea unei proceduri de achizitie, in cazul cheltuielilor cu salariile personalului 

nou- angajat, cheltuieli cu diurna personalului propriu si cheltuielile financiare cu comisioane 

bancare sau alte cheltuieli bancare.    

 

Procedurile de achiziție/ regulile/instrucțiunile trebuie respectate și în situația în care beneficiarul 

împrumută/ creditează inițial firma pentru a realiza achizițiile, iar apoi solicită decontarea acestor 

achiziții din subvenție (și pentru aceste cheltuieli este necesară efectuarea de proceduri de achiziție 

conform metodologiei). 

Criteriul de atribuire pentru achizițiile derulate: prețul cel mai scăzut. 

 

Pentru cheltuielile neeligibile/achizițiile efectuate din aportul propriu al beneficiarului, cele care nu 

vor fi decontate din subvenție, nu se solicită respectarea acestor proceduri.> 

 

Planul de investitii  

Denumirea UM Cantitate Pret   

unitar-

Lei 

Valoare 

Totala-

Lei 

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-

angajat 

        

1.1 Cheltuieli salariale (salarii brute+ contributii 

angajator)-  

ATENTIE ! Salariile previzionate vor respecta 

nivelul salariului minim pe economie la data 

elaborarii planului de afaceri , iar norma de 

lucru va fi intreaga ( 8ore/zi ) sau norma 

partiala  (mai mica de 8 ore/zi )  

luni       

1.2 Onorarii/ venituri asimilate         

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului 

intreprinderilor nou-infiintate: 

        

2.1 Cheltuieli pentru cazare         

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu         

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor 

(inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de 

transport in comun sau taxi, gara, autogara sau 

port si locul delegarii ori locul de pe distanta 

dintre locul de cazare si locul delegarii) cazare, 

precum si transportul efectuat pe distanta dintre 

locul de cazare si locul delegarii) 

        

2.4 Taxe si asigurari de calatorie si asigurari 

medicale aferente deplasarii 

        

3. Cheltuieli aferente diverselor achizitii de 

servicii specializate, pentru care beneficiarul 

ajutorului de minimis nu are expertiza 

necesara 
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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 

        

4.1 Cheltuieli cu achizitia de active fixe 

corporale (altele decat terenuri si imobile) 

        

4.2 Obiecte de inventar         

4.3 Materii prime si materiale inclusiv materiale 

consumabile 

        

4.4 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 

        

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 

        

15.1 Prelucrare de date         

15.2 Intretinere, actualizare si dezvoltare de 

aplicatii informatice 
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15.3 Achizitionare de publicatii, carti, reviste de 

specialitate relevante pentru operatiune, in 

format tiparit si/sau electronic 

        

15.4 Concesiuni, brevete ,licente, marci 

comerciale, drepturi si active similare 

        

TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)   

 

<Planul de investitii va fi exprimat in LEI. Daca aveti oferte in EURO , va rugam sa convertiti valoarea  

din EURO in lei , la curs BNR , de la data elaborarii planului de afaceri  . Va rugam sa descrieti  

necesitatea fiecarei cheltuieli si sa atasati minim 1 oferta / 1 captura ecran magazine online etc- pentru 

sustinerea planului de investitii >   

 

ANEXA 2– Oferte/Cotatii de pret achizitia de echipamente, software etc. necesare fundamentarii 

proiectului de investitii / fotografii / scheme  

 

Planul de finantare  

< va include modalitatea prin care se va finanța întreprinderea, inclusiv prin intermediul 

unei finanțări nerambursabile;  

TOTALUL GENERAL din planul de investitii, tabelul de mai sus, va fi format din ajutorul de minimis 

/nerambursabil primit si aport propriu ( daca este cazul ) . Total valoare = Ajutor de minimis + Aport 

propriu   . ATENTIE ! Verificati contributia proprie sa fie sustenabila ( risc de implementare daca 

contributia proprie este mai mare de 10 % din valoare ajutor nerambursabil )  > 

 

Sursa de finantare  Valoare totala  – lei  Procent (%)  

Ajutor de minimis    

Aport propriu    

Total valoare   100 

 

Proiectii financiare privind afacerea  

<Aceasta sectiune este menita sa ofere o imagine realista a rentabilitatii afacerii nou-

infiintate (daca se realizeaza profit sau pierdere), prin prognozarea pe o perioada de trei ani 

a veniturilor din exploatare realizate de intreprindere prin vanzarea de servicii sau 

produse, dar si a cheltuielilor de exploatare, ce pot fi: cheltuieli cu materii prime sau 

materiale, salarii, utilitati, contabilitate, promovare, avize sau autorizatii, cheltuieli cu 

amortizarea etc. 

 

Proiectiile financiare vor fi corelate cu informatiile prezentate in capitolele precedente. 

Corelati cantitatile din tabel cu cantitatile  de la Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor si cu 

volumul vanzarilor, produse/ grupe de produse- lei , de la Analiza pietei . 

ATENTIE ! Nu se include Planul de investitii in Contul de profit si pierdere . 

In contul de profit si pierdere este inclusa amortizarea activelor corporale si necorporale > 

ATENTIE ! In etapa de sustenabilitate trebuie sa asigurati functionarea firmei si asigurarea minima 

a nivelului salariilor si normei orare prevazute in plan de afaceri. Nu este permisa scaderea normei 

orare sau diminuarea salariului .     

 

< ATENTIE ! Previziunile financiare trebuie sa fie corecte, realiste, justificate prin analiza pieței si 

corelate cu restul informatiilor din Planul de afacere.  
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Pentru 

sustenabilitatea financiara a afacerii , se recomanda ca previziunile dupa primele 12 luni de 

implementare,  sa prevada o cifra de afaceri  care sa acopere MINIM salariile pentru cele 3 locuri de 

munca sau MINIM 2.000 EURO / an x  curs inforeuro 4,8435 lei/Euro mai 2020 , adica 9.687 lei fara 

TVA. Realizarea Cifrei de afacere de minim 2.000 EURO, in primul an de operare, se va verifica in 

etapa de monitorizare si sustenabilitate, conform contractului de subventie, si se justifica  de 

obligativitatea privind asigurarea sustenabilitatii afacerii dupa perioada de implementare. 

 

Proiectia Contului de profit si pierdere la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu 

ajutor nerambursabil, pe perioada de 3 ani – valori in lei  

Ani 1,2,3 – Ani de operare / exploatare a investitiei– dupa cele 12 luni de 

implementare a planurilor de afaceri ( etapa de monitorizare )   

                                                                            

                                                          AN 1- Luna..202.. 

AN 

2.Luna202.. 

AN3 

Luni..202.. 

1. Cifra de afaceri neta       

Producția vândută       

cantitate  produse/grupa produse       

pret unitar        

Venituri din prestari servicii       

cantitatea  de servicii /grupa servicii       

tariful / unitatea de măsură specifică       

Reduceri comerciale acordate       

Venituri din vanzari marfuri       

cantitate marfuri/grupa marfuri       

pret unitar (marfa)       

Venituri din subvenţii de exploatare 

aferente cifrei de afaceri nete 

      

2. Venituri aferente costului 

producției în curs de execuție (+ 

pentru C; - pentru D) 

      

3. Venituri  din productia de 

imobilizări necorporale și corporale 

      

4. Venituri din reevaluarea 

imobilizărilor corporale 

      

5. Venituri din producția de 

investiții imobiliare 

      

6. Venituri din subvenții de 

exploatare 

      

7. Alte venituri din exploatare       

Venituri din exploatare - total       

8. Cheltuieli cu materiile prime şi 

materialele consumabile  

      

Alte cheltuieli materiale       

Alte cheltuieli externe (cu energie şi 

apă) 

      

Cheltuieli privind mărfurile        

Reduceri comerciale primite       

9. Cheltuieli cu personalul       

Salarii şi indemnizaţii       
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Cheltuieli cu asigurările şi protecţia 

socială 

      

10. Ajustări de valoare privind 

imobilizările corporale şi necorporale 

      

Ajustări de valoare privind activele 

circulante  

      

11. Alte cheltuieli de exploatare        

Ajustări privind provizioanele         

Cheltuieli din exploatare - total       

Rezultatul din exploatare       

Rezultatul din exploatare Profit       

Rezultatul din exploatare Pierdere       

12. Venituri din interese de participare       

13. Venituri din dobânzi       

14. Venituri din subvenţii de 

exploatare pentru dobânda datorată 

      

15. Alte venituri financiare       

Venituri financiare       

16. Ajustări de valoare privind 

imobilizările financiare şi investiţiile 

financiare deţinute ca active circulante 

      

17. Cheltuieli privind dobânzile        

Alte cheltuieli financiare         

Cheltuieli financiare       

Rezultatul financiar       

Rezultatul financiar Profit       

Rezultatul financiar Pierdere       

Rezultatul curent       

Rezultatul curent Profit       

Rezultatul curent Pierdere       

Venituri extraordinare*       

Cheltuieli extraordinare*       

Rezultatul extraordinar       

Rezultatul extraordinar Profit       

Rezultatul extraordinar Pierdere       

Venituri totale       

Cheltuieli totale       

Rezultatul brut       

Rezultatul brut Profit       

Rezultatul brut Pierdere       

Impozit pe profit       

Alte impozite neprezentate la 

elementele de mai sus 

      

Rezultatul net       

Rezultatul net Profit       

Rezultatul net Pierdere       
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ANEXA NR. 2- Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile in  

cadrul proiectului ,,1stEP’’ 

 

Turism si ecoturim 

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 

5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 

5590 Alte servicii de cazare 

7911 Activitati ale agentiilor turistice 

7912 Activitati ale tur-operatorilor 

7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 

 

Textile si pielarie 

1310  Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile 

1320  Productia de tesaturi 

1330 Finisarea materialelor textile 

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare 

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

corp) 

1393 Fabricarea de covoare si machete 

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

imbracaminte 

1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile 

1399 Fabricarea altor articole textile 

1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele 

1412 Fabricarea articolelor de imbracainte din piele 

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

1414  Fabricarea de articole de lenjerie de corp 

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

1420 Fabbricarea articolelor din blana 

1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie 

1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte 

1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor 

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

1520 Fabricarea incaltamintei 

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

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

4641 Comert cu ridicata al produselor textile 

4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei 
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4751 Comert 

cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 

4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate 

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

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

chioscuri si piete 

9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele 

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

 

Lemn si mobila 

1610 Taierea si rindeluirea lemnului 

1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn 

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri 

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii 

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte material 

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 

3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii 

3103 Fabricarea de saltele si somiere 

3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 

4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 

4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 

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

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou 

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si 

echipamentelor 4673 

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic 

n.c.a 

9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice 

 

Industrii creative 

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental 

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase 

3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare 

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 

3230 Fabricarea articolelor pentru sport 

3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor 

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere 

5811 Activitati de editare a cartilor 

5813 Activitati de editare a ziarelor 

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor 

5819 Alte activitati de editare 

5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator 

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

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

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

5914 Proiectia de filme cinematografice 

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

6010 Activitati de difuzare a programelor de radio 
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6020 

Activitati de difuzare a programelor de televiziune 

7111 Activitati de arhitectura 

7112 Activități de inginerie si consultanta tehnică legate de acestea 

7220 Cercetare- dezvoltare în stiinte sociale si umaniste 

7311 Activitati ale agentiilor de publicitate 

7312 Servicii de reprezentare media 

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

7410 Activitati de design specializat 

7420 Activitati fotografice 

7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) 

8130 Activitati de intretinere peisagistica 

9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole) 

9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole) 

9003 Activitati de creatie artistica 

9321 Bâlciuri si parcuri de distractii 

9329 Alte activitati recreative si distractive 

9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor 

 

Industria auto si componente 

2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer 

2812 Fabricarea de motoare hidraulice 

2813 Fabricarea de pompe si compresoare 

2814 Fabricarea de articole de robinetari 

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

transmisie 

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat 

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

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

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

de autovehicule 

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

3020 Fabricarea materialului rulant 

3312 Repararea masinilor 

3314 Repararea echipamentelor electrice 

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

3319 Repararea altor echipamente 

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

4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor 

4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 

4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 

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

 

Tehnologia informatiilor si telecomunicatii 

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice 

2612 Fabricarea altor componente electronice 

2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii 

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

2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica  
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2732 

Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice 

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

2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou 

4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului 

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

4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou 

4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine 

4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate 

5829 Activitati de editare a altor produse software 

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 

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

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit 

6190 Alte activitati de telecomunicatii 

6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda 

6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei 

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

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 

6312 Activitati ale portalurilor web 

6399 Alte activitati de servicii informationale 

9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 

9512 Repararea echipamentelor de comunicatii 

 

Procesarea alimentelor si bauturilor 

1011 Productia si conservarea carnii 

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 

1013 Fabricarea produselor din carne 

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 

1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor 

1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume 

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 

1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor 

1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare 

1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 

1052 Fabricarea inghetatei 

1061 Fabricarea produselor de morarit 

1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 

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

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor 

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

1081 Fabricarea zaharului 

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

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei 

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelo 

1085 Fabricarea de mancaruri preparate 

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 

1089 Fabricarea altor produse alimentare 

1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice 

1102 Fabricarea vinurilor din struguri 
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1103 

Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe 

1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare 

1105 Fabricarea berii 

1106 Fabricarea maltului 

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

imbuteliate 

5610 Restaurante 

5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente 

5629 Alte activitati de alimentatie 

 

Sanatate si produse farmaceutice 

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza 

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie 

3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice 

4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 

4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate 

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

7500 Activitati veterinare 

8610 Activitati de asistenta spitaliceasca 

8621 Activitati de asistenta medicala generala 

8622 Activitati de asistenta medicala specializata 

8623 Activitati de asistenta stomatologica 

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana 

8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala 

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

8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate 

de a se ingriji singure 

 

Energie si management de mediu 

2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii 

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice 

2811 Fabricarea de motoare si turbine 

3512 Transportul energiei electrice 

3513 Distributia energiei electrice 

3600 Captarea, tratarea si distributia apei 

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate 

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 

3812 Colectarea deseurilor periculoase 

3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 

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

recuperarea materialelor 

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

3900 Activitati si servicii de decontaminare 

 

Bioeconomie, biofarmacutica si biotehnologii 

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 

7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie 
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Construcții 

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara 

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 

4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 

4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane 

4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide 

4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii 

4291 Constructii hidrotehnice 

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

4311 Lucrari de demolare a constructiilor 

4312 Lucrari de pregatire a terenului 

4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 

4321 Lucrari de instalatii electrice 

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

4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii 

4331 Lucrari de ipsoserie 

4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 

4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor 

4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 

4339 Alte lucrari de finisare 

4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 4521* 

 

Fabricarea materialelor de construcții 

2229  Fabricarea altor produse din material plastic 

2311  Fabricarea sticlei plate 

2312  Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate  

2313  Fabricarea articolelor din sticlă  

2314  Fabricarea fibrelor din sticlă 

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 

2320  Fabricarea de produse refractare  

2331  Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 

2332  Fabricarea cărămizilor, ţiglelorşi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 

2341  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental  

2342  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică  

2343  Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 

2344  Fabricarea altor produse tehnice din ceramică  

2349  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.  

2351 Fabricarea cimentului 

2352 Fabricarea varului si ipsosului  

2361  Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 

2362  Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 

2363 Fabricarea betonului  

2364 Fabricarea mortarului 

2365  Fabricarea produselor din azbociment  

2369  Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos  

2370  Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei   

2391  Fabricarea de produse abrazive  

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



 

 36 

 

 

Activități profesionale, științifice și tehnice  

7111  Activităţi de arhitectură 

7112  Activităţi de inginerie şiconsultanţă tehnică legate de acestea  

7120  Activităţi de testări şi analize tehnice  

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 

7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 

 

 

Distribuție 

4920 Transporturi de marfa pe calea ferata 

4941 Transporturi rutiere de marfuri 

5020 Transporturi maritime si costiere de marfa 

5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare 

5121 Transporturi aeriene de marfa 

5122 Transporturi spatiale 

5210 Depozitari 

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 

5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa 

5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene 

5224 Manipulari 

5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


