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I. INTRODUCERE 
 

Proiectul „DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse 

umane Educate”- ID 104118, are drept obiectiv dezvoltarea antreprenoriatului si 

cresterea ocuparii pe cont propriu in mediul urban la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin 

infiintarea a 73 de intreprinderi cu profil non-agricol, in vederea crearii a minim 146 de 

noi locuri de munca durabile si de calitate, si promovarii mobilitatii lucratorilor. 

Proiectul este cofinantat  din Fondul Social European prin Programul Operational 

Capital Uman, Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti, Obiectivul tematic 8: 

Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii 

lucratorilor, Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si 

infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si 

mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea 

intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana. 

Pentru a duce la indeplinire obiectivul propus prin proiect, se va organiza un 

concurs constand in analiza si evaluarea planurilor de afaceri depuse in vederea 

finantarii. Astfel, se vor completa grile de evaluare a planurilor de afaceri si se vor 

selecta planurile de afaceri optime in ceea ce priveste continutul, justificarea, 

concordanta cu realitatea segmentului de piata, inovatia, utilitatea si viabilitatea 

acestora. 

In prealabil concursului planurilor de afaceri, pentru grupul tinta al proiectului se 

vor organiza cursuri de Competente Antreprenoriale, ce vizeaza dobandirea 

cunostintelor, aptitudinilor, competentelor in dezvoltarea si administrarea unei afaceri, 

cresterea calitatii vietii si a nivelului de trai, formarea culturii antreprenoriale, cresterea 

abilitatii de a transforma ideile de afaceri in actiuni concrete, dezvoltarea abilitatilor 

persoanelor din grupul tinta cu scopul de a crea o societate bazata pe autenticitate, 

creativitate si profesionalism. 

 

Durata proiectului este de 36 luni, iar regiunea de implementare este Sud-

Muntenia, incluzand judetele Dambovita, Prahova, Ialomita, Teleorman, Arges, Giurgiu 

si Calarasi. 

Grupul tinta al proiectului este format din 600 de persoane fizice (someri, 

persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul 

crearii de noi locuri de munca). 

 

Parteneriatul este constituit din 6 entitati specializate in promovarea 

antreprenoriatului, fiecare partener urmand sa fie responsabil de implementarea 



 

 

proiectului in regiunea Sud Muntenia, la nivelul urmatoarelor 7 judete: Dambovita, 

Ialomita, Prahova, Teleorman, Arges, Calarasi si Giurgiu.  

Partenerii responsabili cu organizarea si desfasurarea concursului sunt: 

Beneficiarul – Asociatia "Partnet - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila; 

Membru 1 – SC Agrafics Communication; 

Membru 2 – Judetul Dambovita; 

Membru 3 – Municipiul Targoviste; 

Membru 4 – Municipiul Ploiesti; 

Membru 5 – Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana. 

 

 

In sensul prezentei scheme, urmatorii termeni se folosesc cu urmatoarele intelesuri: 

a) administrator1 al schemei de minimis – administratorul schemei de 
antreprenoriat2 ca persoana juridica delegata de catre furnizor sa deruleze 
proceduri in domeniul ajutorului de minimis in numele furnizorului; 

b) administrator ai schemelor de antreprenoriat – persoanele juridice de drept public 
sau de drept privat care implementează, singure sau în parteneriat, proiecte 
cofinanțate prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 „Locuri de 
muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea 
întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, proiecte în cadrul cărora se 
atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de întreprinderi, cu respectarea 
condițiilor din Ghidul solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus”; 

c) contract de finantare – actul juridic semnat intre AM/OI POCU, pe de o parte, si 
administratorul schemei de antreprenoriat, pe de alta parte, prin care se stabilesc 
drepturile si obligatiile corelative ale partilor in vederea implementarii operatiunilor in 
cadrul POCU; 

d) contractul de subventie – actul juridic semnat intre administratorul schemei de 
antreprenoriat si beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile si 
obligatiile corelative ale partilor in vederea implementarii masurilor finantate prin 
prezenta schema de ajutor de minimis; 

e) intreprindere3 – orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata 
potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de 
servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati 
reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si 

                                                           
1 Cf. art. 2, alin. 1, lit. b din Ordonanta de urgenta nr. 77/2014, cu modificarile si completarile ulterioare 
2 Cf. Programului Operational Capital Uman, Ghidul solicitantului – Conditii specifice ”Romania Start Up Plus” 
3 Cf. art. 2, alin. 1 si 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si 
mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare 



 

 

completarile ulterioare, societati cooperative, persoane fizice autorizate, 
intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile familiale, 
autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati economice, 
precum si asociatii si fundatii, cooperative agricole si societati agricole care 
desfasoara activitati economice; 

f) intreprinderea unica4 – include toate intreprinderile intre care exista cel putin una 
dintre relatiile urmatoare: 

i. o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale 
asociatilor unei alte intreprinderi; 

ii. o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor 
organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei 
alte intreprinderi; 

iii. o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei 
intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza 
sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul 
acesteia; 

iv. o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si 
care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati 
ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale 
asociatilor intreprinderii respective. 

Intreprinderile care intretin, prin una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se 
face referire la literele i-iv sunt considerate ”intreprinderi unice”. 

g) juriu - Comisie de evaluare, in care vor fi implicati cel putin un reprezentant al 
mediului de afaceri (antreprenori, organizatii patronale etc.) din regiunea de 
implementare a proiectului si un reprezentant al patronatelor.  

h) furnizor5 al schemei de minimis – orice entitate detinuta de stat sau care 
administreaza resurse ale statului sau, dupa caz, detinuta de catre o unitate 
administrativ-teritoriala sau care administreaza resurse ale unei unitati administrativ-
teritoriale, care acorda intreprinderilor facilitati de natura ajutorului de stat sau de 
minimis; 

i) My SMIS6 – sistemul IT  prin care potentialii beneficiari din Romania vor putea 
solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020;  

j) produse agricole7 – produsele enumerate in Anexa I la Tratat, cu exceptia 
                                                           
4 Cf. art. 2, alin. 2 din Regulamentul (UE) NR. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 
articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 
5 Cf. art. 2, alin. 1, lit. m din Ordonanta de urgenta nr. 77/2014, cu modificarile si completarile ulterioare 
6 Cf. Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis  
7 Cf. art. 1, alin. 3, lit. a din Regulamentul (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea 

articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis acordate 

intreprinderilor care presteaza servicii de interes economic general 

http://www.fonduri-ue.ro/mysmis


 

 

produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (CE) nr. 
104/2000 al Consiliului; 

k) comercializarea produselor agricole8 – detinerea sau expunerea unui produs 
agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de 
introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre 
revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a produsului 
pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar 
catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se 
desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati; 

l) prelucrarea produselor agricole9 – orice operatiune efectuata asupra unui produs 
agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia 
activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui 
produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare; 

m) beneficiarii ajutorului de minimis - sunt intreprinderile carora li se acorda,  in 
cadrul proiectelor finantate prin POCU, Axa prioritara 3 „Locuri de munca pentru 
toti”, Obiectivul specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor 
cu profil non-agricol din zona urbana, ajutor de minimis, de catre administratorii 
schemei de antreprenoriat , respectiv castigatorii concursului de planuri de afaceri, 
organizat prin proiectul “DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin 
Resurse umane Educate”  care au finalizat si stagiul de practica . 

 

 

II. ORGANIZAREA CONCURSULUI PLANURILOR DE AFACERI 
 

In urma dezvoltarii competentelor a persoanelor din grupul tinta, prin intermediul 

cursurilor de Competente antreprenoriale, workshop-urilor de dezvoltare durabila, 

egalitate de sanse si nondiscriminare si seminariilor motivationale, in scopul dezvoltarii 

spiritului antreprenorial, precum si infiintarii unei afaceri, se va organiza un concurs de 

planuri de afacere. Astfel, vor fi selectate 73 de planuri de afaceri in vederea finantarii 

acestora - prin proiect urmarindu-se infiintarea si sprijinirea a minimum 2 intreprinderi in 

fiecare judet al regiunii Sud Muntenia. 

 

                                                           
8 Cf. art. 1, alin. 3, lit. c din Regulamentul (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea 

articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis acordate 

intreprinderilor care presteaza servicii de interes economic general 

9 Cf. art. 1, alin. 3, lit. b din Regulamentul (UE) NR. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea 

articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis acordate 

intreprinderilor care presteaza servicii de interes economic general 



 

 

Pentru promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea 

mobilitatii lucratorilor, pentru sustinerea activitatilor independente, a antreprenoriatului, a 

intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana, pentru cresterea economiei locale si 

regionale, pentru crearea de noi locuri de munca, pentru motivarea grupului tinta de a 

infiinta afaceri in regiunea Sud-Muntenia, sunt necesare subventii pentru infiintarea de 

afaceri de catre castigatorii concursului planurilor de afaceri.  

 

Scopul concursului il constituie selectia beneficiarilor de  sprijin financiar nerambursabil 
pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi in localitati urbane din regiunea Sud 
Muntenia. 

 
Concursul are ca obiectiv final cresterea ocuparii prin infiintarea a 73 de intreprinderi cu 
profil non-agricol in regiunea Sud Muntenia, in zona urbana si crearea a minim 146 de 
noi locuri de munca, cel putin cate 2 pe fiecare intreprindere.  

 
Valoarea acordata pentru planurile de afaceri selectate in urma prezentului concurs va fi 
in medie de 32.931,70 euro/plan de afaceri (145,626.00 lei). 
 
Valoarea totala a planurilor de afaceri care vor fi selectate prin prezentul concurs  va fi 
de maxim 10.630.698 lei, repartizata astfel: 

 Solicitant  - Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila va 
acorda 1,456,260.00 lei pentru un numar de 10 afaceri 

 Partener 1 - SC Agrafics Communication va acorda 2,475,642.00 lei pentru un 
numar de 17 afaceri 

 Partener 2 - Judetul Dambovita va acorda 1,165,008.00 lei pentru un numar de 8 
afaceri 

 Partener 3 – Municipiul Targoviste va acorda 1,019,382.00 lei pentru un numar 
de 7 afaceri 

 Partenerul 4 – Municipiul Ploiesti va acorda 2,038,764.00 lei pentru un numar de 
14 afaceri 

 Partenerul 5 - Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana va acorda 

2,475,642.00 lei pentru un numar de 17 afaceri 

 

 

Concursul planurilor de afaceri se va desfasura la nivelul regiunii Sud-Muntenia si 

va urmari o serie de etape: 



 

 

 Informarea fiecarui participant la concurs cu privire la regulamentul de organizare si 

desfasurare a concursului de planuri de afaceri 

 Alcatuirea juriului de selectie a planurilor de afaceri, asigurand respectarea principiilor 

de incompatibilitate si confidentialitate 

 Inregistrarea dosarelor de participare ale persoanelor din grupul tinta, desemnati in 

urma sustinerii examenelor de absolvire a cursurilor de Competente antreprenoriale, 

la concursul planurilor de afaceri la nivel judetean 

 Elaborarea si publicarea proceselor verbale de incheiere a selectiei planurilor de 

afaceri, la nivelul fiecarui judet 

 Desfasurarea concursului planurilor de afaceri la nivel regional 

 Centralizarea notelor acordate de fiecare membru al juriului si realizarea ierarhiei 

finale a concursului, precum si a listei de rezerve  

 Inregistrarea contestatiilor depuse de participantii la concurs 

 Convocarea membrilor juriului in vederea solutionarii contestatiilor, conform 

metodologiei de organizare si desfasurare a concursului planurilor de afaceri 

 Publicarea procesului verbal final de selectie a planurilor de afaceri, la nivel regional. 

 

Se va stabili calendarul pentru procesul de evaluare a planurilor de afaceri, astfel: 

 Data depunerii planurilor de afaceri – conform graficului de activitati 

 Perioada de evaluare a planurilor de afaceri  

 Data comunicării rezultatului final al evaluării planurilor de afaceri și 

publicarea listei în ordinea descresătoare a punctajelor obținute – conform 

graficului de activitati 

 

 

III. CONSTITUIREA COMISIILOR DE EVALUARE 
 

1. In vederea organizarii concursului planurilor de afaceri se vor constitui 10 comisii 

judetene de selectie ce vor fi compuse dintr-un numar impar de membri, reprezentanti 

ai mediului de afaceri, ai patronatelor din aria de implementare a proiectului si ai 

partenerilor.  

  Membrii juriului de selectie a planurilor de afaceri vor juriza planurile participante 

la concurs, in conformitate cu metodologia elaborata, vor asigura evaluarea planurilor de 

afaceri si analizarea viabilitatii acestora in functie de specificul zonei in care se vor 

implementa, vor verifica conditiile de selectie pentru fiecare plan de afaceri pe care il 

evalueaza si vor asigura o procedura decizionala transparenta, echidistanta, obiectiva si 

nediscriminatorie. 



 

 

  In acest sens, se vor intocmi 10 decizii de nominalizare a membrilor comisiei de 

evaluare, in vederea acordarii ajutoarelor de minimis. Fiecare comisie va cuprinde: 1 

expert din partea Solicitantului/ partenerului - dupa caz, 1 reprezentant al mediului de 

afaceri, 1 reprezentant al patronatelor din aria de implementare a proiectului, 1 

presedinte de comisie, 1 secretar al comisiei.  

  Fiecare comisie va selecta planurile de afaceri si va elabora un proces verbal de 

incheiere a selectiei planurilor de afaceri. 

 

2. Comisiile judetene vor transmite catre comisia regionala dosarele planurilor de 

afaceri selectate, procesele verbale de finalizare a selectiei, listele afacerilor selectate si 

listele de rezerva.  

  Comisia regionala va analiza planurile de afaceri selectate de catre comisiile 

judetene si va emite procesul verbal final de selectie a planurilor de afaceri, lista finala 

continand 73* de planuri de afaceri selectate in vederea finantarii, precum si lista 

planurilor de afaceri de rezerva. 

 

*In cazul in care in urma evaluarii nu se va acoperi numarul de 73 de planuri de afaceri 

selectate, se va organiza un nou concurs pentru ocuparea locurilor ramase disponibile si 

pentru acoperirea sumei din ajutorul de minimis. 

 

 

IV. PARTICIPANTI ELIGIBILI 
 

  Conditiile necesare a fi indeplinite de catre persoana care doreste sa se inscrie si 

sa participe la Concursul planurilor de afaceri, sunt urmatoarele: 

 Are domiciliul in mediul rural sau urban din judetele regiunii Sud Muntenia 

(Dambovita, Prahova, Ialomita, Giurgiu, Teleorman, Arges, Calarasi) 

 Are varsta peste 18 ani 

 Se incadreaza in categoriile de beneficiari eligibili conform ghidului solicitantului 

(someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o 

afacere cu scopul crearii de noi locuri de munca, studenti). Nu sunt eligibili tinerii 

NEETS (persoane cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani, care nu urmeaza o forma de 

invatamant si un au un loc de munca) 

 Au urmat cursurile de formare profesionala antreprenoriala organizate in cadrul 

proiectului.  



 

 

 Nu au calitatea de asociati majoritari in structura altor societati comerciale infiintate in 

baza legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal 

sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui 

program. 

 

Nota: persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care 

nu se încadreaza nici în populatia ocupata si nici în cea aflata în somaj (de ex. studenți, 

persoane casnice). Pensionarii pot face parte din grupul țintă al prezentului apel în 

măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile pentru acest 

apel. Categoria ”persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul 

creării de noi locuri de muncă” include și persoanele care desfășoară o activitate 

independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii 

întreprinderilor familiale). 

 

Persoanele trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

 intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban;  

 isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, in unul din cele 7 

judete ale regiunii Sud Muntenia respectiv: Dambovita, Prahova, Ialomita, 

Giurgiu, Teleorman, Arges, Calarasi; 

 au peste 18 ani la data organizarii concursului planurilor de afaceri; 

 nu beneficiaza sau nu au beneficiat de finantare prin POCU/82/3/7; 

 nu au beneficiat de ajutor de minimis in ultimii 3 ani; 

 nu au calitatea de asociati majoritari in structura altor intreprinderi, la data 

semnarii contractului de subventie; 

 nu fac parte din categoria NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si 

nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani. 

 

 

V. INSCRIEREA PLANURILOR DE AFACERI 
 

Metodologia de selectie a planurilor de afaceri se va publica pe site-ul proiectului, iar 

participantii la concurs vor avea obligatia sa semneze un angajament prin care se obliga 

sa respecte termenii si conditiile de participare la concurs. Inscrierea in concurs se va 

face pe baza de dosar. 



 

 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a completa/modifica prezenta Metodologia de 

selectie a planurilor de afaceri daca Autoritatea contractanta – Finantatorul proiectului 

solicita acest lucru, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul 

prealabil de prezentare a acestor modificari la sediile partenerilor de implementare si pe 

pagina de web a  proiectului 

 

Continutul dosarului de inscriere: 

 Coperta dosarului privind Planul de Afaceri 

 Opis dosar 

 Cerere de inscriere 

 Copie act de identitate (din care sa reiasa ca are domiciliul in regiunea Sud 

Muntenia) 

 Copie certificat de absolvire ANC a cursului de Competente Antreprenoriale cu durata 

80 de ore (pentru persoanele carea u participat la cursul de Competente 

antreprenoriale din cadrul proiectului), respectiv de minimum 40 de ore (in cazul 

persoanelor care au absolvit un curs de Competente antreprenoriale in afara 

proiectului) 

 Declaratie privind evitarea dublei finantari 

 Declaratie pe proprie raspundere a participantului conform careia planul de afaceri 

este intocmit/realizat exclusiv de participant 

 Declaratie privind apartenenta la grupul tinta  

 Planul de afaceri realizat 

 Bugetul detaliat (Finantarea planului/proiectului)  

 Calendarul activitatilor (Grafic de implementare)  

 Fisa de post pentru locurile de munca create  

 

De asemenea, la dosarul de candidatura se mai ataseaza urmatoarele: 
- Copie act identitate – a participantului la concurs si a asociatului/ asociatilor, daca 

este cazul; 
- Cazier judiciar, in original – pentru participant si, daca este cazul, pentru asociat/ 

asociati; 
- Cazier fiscal – in original - pentru participant si, daca este cazul, pentru asociat/ 

asociati; 
- CV in format Europas  - pentru candidat. 

 
Planurile de afaceri depuse in vederea evaluarii vor respecta informatiile obligatorii  
cuprinse in modelul de Plan de afaceri, descris in Anexa 7 la prezenta metodologie. 
 



 

 

Nota: In cadrul procesului de selectie a planurilor de afaceri vor putea participa si 

persoane care nu au urmat cursul de formare antreprenoriala organizate in cadrul 

proiectului. Aceste persoane vor trebui sa indeplineasca criteriile de eligibilitate privind 

apartenenta la grupul tinta. De asemenea numarul persoanelor care beneficiaza de 

ajutor de minimis si nu au participat la formarea antreprenoriala organizata din cadrul 

proiectului, nu va putea depasi 10% din numarul total de persoane care vor beneficia de 

ajutor de minimis acordate in cadrul proiectului. Aceste persoane vor prezenta dovada 

absolvirii unui curs de Competente antreprenoriale, cu durata de minim 40 de ore, in 

afara proiectului. 

 

 

Constituirea dosarului de concurs: 

a. planul de afaceri, bugetul detaliat, calendarul activitatilor si fisele de post pentru 

locurile de munca nou create se listeaza pe o singura parte si se semneaza de catre 

solicitant in original, pe fiecare pagina in coltul din dreapta jos; 

b. Dosarul ce urmeaza a fi depus in vederea concursului se pagineaza si opiseaza cu 

toate paginile numerotate manual, in ordine de la „0” la „n”, in partea dreapta jos a 

fiecarui document - unde „0” este pagina cu opisul, iar „n” este numarul total al 

paginilor din dosarul complet. 

c. Dosarul original se va multiplica in 2 exemplare copie de catre participanti, dupa ce 

se semneaza pe fiecare pagina, se numeroteaza si opiseaza. Exemplarele copie 

sunt copie simpla a dosarului original al planului de afaceri si nu pot fi multiplicate 

fata–verso. 

d. Exemplarul original va avea inscris pe coperta, in partea superioara dreapta, 

mentiunea „ORIGINAL”, iar cele 2 exemplare copie vor avea inscris in partea 

superioara, in dreapta „COPIE Nr. 1”, „COPIE Nr. 2”. La acestea se adauga in format 

electronic un exemplar complet al planului de afaceri si al tuturor anexelor, 

organizate pe fisiere cu nume relevante pe CD-ROM/ stick USB. 

Partenerii responsabili vor prelua dosarele de inscriere si le vor inregistra in Registrul 

de evidenta a inscrierilor la concurs. 

e. Dosarele (originalul impreuna cu cele doua copii) vor fi trimise intr-un colet sigilat prin 

posta recomandata/ curier, sau depus personal, la sediul beneficiarului sau al 

partenerilor de proiect. 

f. Coletul sigilat trebuie sa poarte, in mod obligatoriu, o eticheta cu urmatoarele date/ 

informatii: Numele si prenumele aplicantului, adresa, telefon, e-mail, titlul planului de 

afaceri si mentiunea “Pentru participare in cadrul concursului de planuri de afaceri 



 

 

organizat in cadrul proiectului DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului 

prin Resurse umane Educate – judetul ………” 

 

 

VI. EVALUAREA PLANURILOR DE AFACERI 
 

Obiectivul etapei de evaluare a planurilor de afaceri este acela de a ierarhiza planurile 

de afaceri inscrise in concurs pe baza unor criterii obiective si detaliate in vederea 

selectarii planurilor de afaceri care vor fi finantate in cadrul proiectului si care indeplinesc 

cerintele din proiect. 

 

A. Criterii de evaluare a planurilor de afaceri 

In cadrul etapei de evaluare, comisiile vor lua in considerare o serie de aspecte, dupa 

cum urmeaza: 

i. Se vor analiza planurile de afaceri depuse, iar juriul va aplica mecanismul de selectie 

a planurilor de afaceri respectand 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, 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 exceptie, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciza. 

 Nu se vor selecta in vederea finantarii planuri de afaceri ce se vor derula in mediul 

rural sau afaceri ce se adreseaza activitatilor economice enumerate la art. 5 din 

schema de ajutor de minimis asociata acestui program de finantare 

 

*In cadrul procesului de selectie a planurilor de afaceri, vor putea participa si persoane 

care un au urmat cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului, 

numai in conditiile in care aceste persoane indeplinesc toate conditiile de eligibilitate, 

privind apartenenta la grupul tinta. 

**Numarul persoanelor care beneficiaza de ajutor minimis si nu au participat la formarea 

antreprenoriala organizata in cadrul proiectului, un va putea depasi 10% din numarul 

total de persoane care vor beneficia de ajutor minimis, acordate in cadrul proiectului. 

 



 

 

ii. In procesul de selectie se va urmari indeplinirea urmatoarelor aspecte prevazute in 

cadrul proiectului: 

o cel putin 10% din planurile de afaceri finantate prin intermediul schemei de 

minimis sa propuna masuri ce vor promova concret dezvoltarea durabila prin 

dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea 

principiilor dezvoltarii durabile de catre intreprinderile finantate; 

o cel putin 10% din planurile de afaceri sa propuna 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; 

o cel putin 10% din planurile de afaceri finantate in cadrul proiectului sa propuna 

masuri ce vor promova concret inovarea social; 

o cel putin 25% din planurile de afaceri sa propuna masuri ce vor promova concret 

utilizarea si calitatea TIC  

o cel putin 10% din planurile de afaceri finantate in cadrul proiectului sa propuna 

masuri ce vor promova concret consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice 

si/sau a inovarii, prin derularea de activitati specifice; 

o Numarul planurilor de afaceri care prevad activitati economice ce se incadreaza 

in CAEN, Sectiunea G – Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea 

autovehiculelor si motocicletelor, cu exceptia Grupei 452 – Intretinerea si 

repararea autovehiculelor nu va depasi 20% din numarul total al planurilor de 

afaceri finantate. 

 

iii. Planurile de afaceri propuse, prin anumite activitati, vizeaza cel putin o tema 

orizontala, din cele de mai jos: 

 

o dezvoltare durabila 

o egalitate de sanse si non-discriminare 

o promovarea egalitatii intre femei si barbati 

 

iv. Planurile de afaceri propuse spre finantare indeplinesc  conditiile prevazute in Ghidul 

solicitantului – Conditii specifice, respectiv: 

o angajarea a minimum 2 persoane in cadrul afacerii finantate prin schema de 

minimis; 

o asigurarea functionarii intreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o 

perioada de minimum 12 luni pe perioada implementarii proiectului aferent 

contractului de finantare; 



 

 

o asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, in care beneficiarul sa 

asigure continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii locurilor 

de munca. 

o respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat in cadrul 

proiectului. 

 

v. Planurile de afaceri supuse procesului de selectie vor include minimum urmatoarele 

elemente: 

o descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, 

activitati, rezultate, indicatori) 

o analiza SWOT a afacerii 

o schema organizatorica si política de resurse umane 

o descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul lucrarii 

o analiza pietei de desfacere si a concurentei 

o strategia de marketing 

o proiectii financiare privind afacerea. 

 

vi. Conditii de eligibilitate si cerinte pentru beneficiarii ajutorului de minimis 

 

 Castigatorii desemnati in urma desfasurarii concursului planurilor de afaceri au 

obligatia de a parcurge, integral, un stagiu de practica organizat intr-o 

intreprindere existenta, functionala, a carei activitate economica face parte din 

aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri declarat castigator. 

Durata si perioada de desfasurare a acestui stagiu vor fi stabilite impreuna cu 

finantatorul. 

 Persoanele desemnate castigatoare la concursul planurilor de afaceri vor avea 

calitatea de asociat unic/ asociat majoritar si functia de administratori ai afacerilor 

ce urmeaza a se infiinta, respectiv reprezentanti legali ai acestora pe o perioada 

de cel putin 30 luni de la data infiintarii. 

 Daca intreprinderea care se infiinteaza este societate reglementata de Legea 

31/1990 republicata, cu modificarile si completarile sale ulterioare, si are mai mult 

de un asociat, persoana desemnata castigatoare in cadrul concursului planurilor 

de afaceri va avea in respectiva societate calitatea de actionar majoritar. 

 De asemenea, in acord cu prevederile Schemei de ajutor de minimis, 

intreprinderea nou infiintata – beneficiara a subventiei, trebuie sa indeplineasca 

cumulativ urmatoarele conditii: 

a) este legal constituita in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania; 



 

 

b) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus in ultimii 3 ani unei 

condamnari pronuntate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si 

irevocabila, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

c) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotarare 

judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru frauda, coruptie, implicare in 

organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor 

financiare ale Comunitatii Europene; 

d) reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false; 

e) este direct responsabila de pregatirea si implementarea planului de afaceri 

si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat; 

f) nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ 

de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, in cazul in 

care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si 

creanta a fost integral recuperata, inclusiv dobanda de recuperare aferenta; 

g) respecta conditiile prevazute in Ghidul solicitantului – Conditii specifice 

”Romania Start-Up Plus”, respectiv: 

- angajarea a minimum 2 persoane in cadrul afacerii finantate prin schema 

de minimis; 

- asigurarea functionarii intreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o 

perioada de minimum 18 luni pe perioada implementarii proiectului; 

- asigurarea perioadei de sustenabilitate conform cererii de finantare si a 

contractului ce va fi semnat 

- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat in cadrul 

proiectului. 

 Afacerile nou infiintate se incadreaza intr-una din categoriile:  

o Societate reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, 

cu modificarile si completarile sale ulterioare; 

o Societate cooperativa 

o Intreprindere individuala care desfasoara activitati economice 

o Intreprindere familiala care desfasoara activitati economice 

o Persoana fizica autorizata; 

 Afacerile nou infiintate in cadrul proiectului vor avea in mod obligatoriu sediul 

social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru in mediul urban, in regiunea de 

dezvoltare Sud Muntenia, intr-unul din judetele acesteia. Aceste intreprinderi vor 

respecta conditiile de infiintare si dezvoltare definite in Ghidul Solicitantului 

Romania Start Up Plus – Conditii Specifice.  



 

 

 Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor 

aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului se va 

realiza conform prevederilor contractelor de subventie incheiate cu 

beneficiarii, pe baza de documente justificative transmise de catre acestia si in 

acord cu instructiunile stabilite de Autoritatea contractanta. 

 Contractul de subventie va fi reziliat, concomitent cu obligarea beneficiarului la 

restituirea contravalorii primei transe din ajutorul de minimis primit daca se constata ca 

la cel mult 6 luni de la data semnarii contractului, nu au fost angajate cel putin 2 

persoane in cadrul intreprinderii nou infiintate. Beneficiarul se obliga sa mentina cele 2 

locuri de munca create pe o perioada conform contractului.  

 Persoanele angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate trebuie sa aiba in mod  

obligatoriu domiciliul sau resedinta intr-unul din judetele din Regiunea Sud Muntenia, in 

mediul rural sau urban. 

 Activitatile propuse prin planul de afaceri selectat si aprobat in cadrul proiectului 

se vor mentine pe o perioada conform contractului si anexelor acesteia. 

 

vii. Cheltuieli eligibile: 

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 

1.1. Cheltuieli salariale  

1.2 Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/cooptați 

1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora 

(contribuţii angajaţi şi angajatori) 

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate: 

2.1 Cheltuieli pentru cazare 

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu 

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele 

de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de 

cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul 

delegării) 

2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul 

ajutorului de minimis nu are expertiza necesară  

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte 

de inventar, materia prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli 

pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor 

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea 

diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri 



 

 

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării 

întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, 

vehicule, diverse bunuri mobile și imobile) 

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor  

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării ntreprinderilor 

9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente 

funcţionării întreprinderilor 

10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor 

11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor 

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

13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor 

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor 

15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor 

15.1. Prelucrare de date  

15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice 

15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, 

în format tipărit şi/sau electronic 

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

 

 

viii. Schema de minimis nu poate avea ca obiect următoarele categorii de ajutoare: 

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectoarele 

pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al 

Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul 

produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene nr. L 17/21.01.2000; 

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul 

producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a 

Tratatului CE; 

c) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul 

transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute in 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 integrală 

către producători primari. 



 

 

d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state 

membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele 

destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli 

curente legate de activitatea de export; 

e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate; 

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

 

 

ix. Alte aspecte relevante: 

 Punctajul minim pentru a fi declarat eligibil pentru acordarea ajutorului de minimis 

este de 50 puncte. 

 Se va avea in vedere, de asemenea, selectia planurilor de afaceri in care este 

prevazuta aplicarea de mecanisme de preluare a unor servicii publice, prin 

intermediul unor activitati comerciale vizand servicii sociale, culturale, de mediu 

etc, dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare in 

comunitate. 

 Conform criteriilor de selectie descrise, pot exista cazuri in care sa fie selectate si 

finantate planuri de afaceri ce au punctaje inferioare celor respinse, dar care 

contribuie la atingerea indicatorilor proiectului si la indeplinirea prevederilor 

ghidului solicitantului. 

 Nu se vor selecta planuri de afaceri din sectoarele pescuitului şi acvaculturii, 

domeniul producției primare de produse agricole, sectorul prelucrării şi 

comercializării produselor agricole, activităţilor legate de export către ţări terţe sau 

către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, 

ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau 

destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export, ajutoarelor 

condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele 

importate si ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier 

de mărfuri. 

 

B. Etapele evaluarii planurilor de afaceri 

Evaluarea planurilor de afaceri va avea 2 etape, dupa cum urmeaza: 

a. Evaluarea administrativa 

In aceasta etapa se va evalua conformitatea documentelor. In cazul in care dosarele nu 

indeplinesc criteriile prevazute in prezenta metodologie, acestea vor fi respinse si nu vor 



 

 

intra in etapa a doua de evaluare. Criteriile privind evaluarea administrativa sunt 

prevazute in Anexa 1 a prezentei metodologii. 

b. Evaluarea tehnico-financiara 

In aceasta etapa a evaluarii, planurile de afaceri vor fi punctate conform grilei (Anexa 2) 

prezentei metodologii. Punctajul maximum care se poate obtine este de 70 de puncte.  

Pentru a fi evaluate din punct de vedere tehnico-financiar planurile de afaceri trebuie sa 

fie conforme in etapa de evaluare administrativa. Astfel, se vor analiza si evalua 

planurile de afaceri depuse in vederea finantarii, se vor completa grile de evaluare a 

planurilor de afaceri si se vor selecta planurile de afaceri optime in ceea ce priveste 

continutul, justificarea, concordanta cu realitatea segmentului de piata, inovatia, 

utilitatea, viabilitatea si in concordanta cu prevederile, rezultatele si indicatorii proiectului. 

In cadrul proiectului se va urmari sprijinirea si infiintarea a minimum 2 intreprinderi in 

fiecare judet al regiunii Sud Muntenia. Mai departe, fiecare plan de afaceri trebuie sa 

aiba prevazuta crearea a cel putin 2 locuri de munca si functionarea intreprinderii si 

mentinerea locurilor de munca create cel putin 12 luni dupa finalizarea proiectului. 

Criteriul de departajare pentru aplicantii pe ultimul loc care au acelasi punctaj, este 

punctajul obtinut la criteriul „Nivelul de inovare al planului de afaceri” din Grila de 

evaluare a planurilor de afaceri si/sau punctajul total obtinut la Sectiunea „Evaluarea 

financiara a planului de afaceri” din Grila de evaluare a planurilor de afaceri. 

Comisia de evaluare poate recomanda, in procesul de evaluare, diminuarea anumitor 

costuri prevazute de aplicant in buget atunci cad ele nu sunt suficient justificate d.p.d.v. 

al rezonabilitatii si eficientei acestora. In acest caz – daca planul de afaceri va fi declarat 

castigator suma alocata va fi cea prevazuta in raportul de evaluare si va fi comunicata 

aplicantului prin Scrisoarea de informare. 

Fiecare comisie va selecta planurile de afaceri si va elabora un proces verbal de 

incheiere a selectiei planurilor de afaceri.  

Comisiile judetene vor transmite catre comisia regionala dosarele planurilor de afaceri 

selectate, procesele verbale de finalizare a selectie, liste afacerilor selectate si liste de 

rezerva. 

Comisia regionala va analiza planurile de afaceri selectate de catre comisiile judetene si 

va emite procesul verbal final de selectie a planurilor de afaceri, lista finala continand 73 

de planuri de afaceri selectate in vederea finantarii si lista planurilor de afaceri de 

rezerva. 

In cazul in care in urma evaluarii nu se vor acoperi numarului de 73 de planuri de afaceri 

selectate, se va organiza un nou concurs pentru ocuparea locurilor ramase disponibile si 

pentru acoperirea sumei disponibile din ajutorul de minimis.  



 

 

De asemenea in cazul in care in procesul de evaluare se va constata ca valorile 

prevazute in planul de afacere nu sunt justificate suficient pentru respectarea principiului 

cost-eficienta, se vor specifica in cadrul adresei de informare privind selectarea planului 

de afaceri si corectiile bugetare efectuate, valoarea finantata fiind cea diminuata. 

Procesul de selecție va fi pregatit si desfasurat astfel incat sa asigure o procedura 

decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva, respectand principiul egalitatii de 

sanse si al non-discriminarii si promovand egalitatea intre femei si barbati.  

In toate etapele concursului se va respecta si promova egalitatatea de sanse, 

combaterea discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, 

dizabilitate, varsta sau orientare sexuala, asigurandu-se accesul egal la toate serviciile 

oferite de echipa de implementare prin proiect. 

 

Doar dosarele care au fost acceptate la evaluarea administrativa vor fi evaluate 
tehnico-financiar. 

 
 

 

VII. PUBLICAREA REZULTATELOR EVALUARII 
 

Ca urmare a incheierii procesului de evaluare si in baza procesului verbal final de 

selectie a planurilor de afaceri, participantii vor fi instiintati cu privire la rezultatul 

evaluarii, prin transmiterea de scrisori de informare, via e-mail. De asemenea, 

rezultatele si lista de rezerve vor fi afisate pe site-ul proiectului.  

Participantii pot depune o singura data o contestatie legata de evaluarea propriului plan 

de afaceri, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii/ publicarii rezultatelor.  

Contestatiile vor fi solutionate de catre Comisia regionala. Comisia regionala va fi 

alcatuita din 3 membri, care nu au facut parte din Comisia judeteana de evaluare si 

selectie a planurilor de afaceri.  

In acest sens, se vor reevalua planurile de afaceri pentru care s-a depus contestatie in 

conformitate cu procedura aplicata la evaluarea initiala.  

In cazul in care, in urma reevaluarii, planul de afaceri reevaluat va obtine un punctaj mai 

mare, care schimba ierarhia aplicantilor, acest fapt va fi comunicat pe cale oficiala catre 

aplicantii afectati de noua ierarhie. 

 

VIII. ACORDAREA SUBVENTIILOR DE AJUTOR DE MINIMIS 
 

Planurile de afaceri selectate în această etapă vor beneficia de ajutor de minimis 

acordat pentru punerea acestora în aplicare. 



 

 

Finantarea ce poate fi acordata pentru planurile de afaceri selectate va fi de 32.931,70 

euro.  

 

Finantarea va fi acordata in 2 transe dupa cum urmeaza: 

 o transa initiala de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, asa cum a 

fost acesta aprobat în cadrul planului de afaceri si contractului de subventie incheiat; 

 o transa finala reprezentand diferenta de 25% pana la valoarea totala a ajutorului 

de minimis, dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ca a realizat din 

activitatea curenta, in termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentand 

minimum 30% din valoarea transei initiale. In cazul in care acest termen nu este 

respectat, transa finala nu se mai acorda. 

 

IX. INREGISTRAREA SI REZOLVAREA CONTESTATIILOR 
 
Dupa anuntarea rezultatelor selectiei planurilor de afaceri care vor primi finantare in 
cadrul schemei de minimis orice aplicant care se considera nedreptatit in 
evaluare/selectie poate formula o singura data o contestatie legata de evaluarea 
propriului Plan de Afaceri.  
 
Contestatiile care incearca sa acrediteze ideea neprimirii scrisorii de informare de catre 
Aplicantul la concursul de planuri de afaceri si pentru care exista confirmarea 
transmiterii acesteia precum si pentru solicitantii care au transmis contestatia in afara 
termenului prevazut mai sus, acestea nu vor face obiectul Comisiei de Solutionare a 
Contestatiilor, iar solicitantii vor fi informati cu privire la aceste aspecte. 

Posibilitati de contestare a rezultatului evaluarii: 

- rezultatul evaluarii planului de afaceri poate fi contestat, contestatiile putand fi 
depuse in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor evaluarii  

- contestatiile vor fi depuse la sediul partenerului responsabil la care a aplicat 
participantul 

- contestatiile depuse primesc numar de inregistrare;  
- contestatiile sunt solutionate de catre Comisia de solutionare a contestatiilor;  
- Comisia de solutionare a contestatiilor va fi alcatuita din 3 membri care nu au facut 

parte din Comisiile de evaluare si selectie a planurilor de afaceri;  
- membrii comisiei de solutionare a contestatiilor sunt numiti prin decizia managerului 

de proiect;  
- re-evaluarea planurilor de afaceri care au depus contestatie se va face conform 

procedurii aplicate la evaluarea initiala;  
- rezultatele re-evaluarii in urma contestatiilor vor fi anuntate  



 

 

 
X. ANULAREA CONCURSULUI 
 

Prezentul concurs se poate anula numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie 
forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de 
vointa sa, de a acorda subventiile/ajutoarele de minimis. 

 

XI. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezentul concurs se vor 
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 
solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 

 

XII. PREVEDERI SPECIALE 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti cei interesati. Prin participarea la 
acest concurs, cei care transmit propunerile pentru concurs sunt de acord sa respecte si 
sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament 
Oficial. 

Prezentul regulament poate suferi modificari/completari functie de instructiunile/cerintele 
Autoritatii Contractante. Orice modificare va fi facuta publica cel putin in aceleasi medii 
in care s-a promovat concursul. 
 

 
XIII. ANEXE 
 

1. Anexa 1 - Criterii de evaluare administrativa  

2. Anexa 2 - Criterii de evaluare tehnico-financiara 

3. Anexa 3 - Coperta dosarului privind planul de afaceri 

4. Anexa 4 - Contestatie rezultate concurs planuri de afaceri 

5. Anexa 5 - Model plan de afaceri 

a. Anexa - Bugetul detaliat (finantarea proiectului) 

b. Anexa - Calendarul activitatilor (grafic de implementare) si rezultatele asteptate 

c. Anexa - Fisa de post pentru locurile de munca create 

6. Anexa 6 - Lista coduri CAEN 



 

 

7. Anexa 7 - Cerere de inscriere concurs planuri de afaceri 

8. Anexa 8 - Declaratie de eligibilitate 

9. Anexa 9 – Model contract subventie 

 

 

 

 Anexa 1 – Criterii de evaluare administrativa 

 
 

Documente aferente planurilor de afaceri DA NU 

Cererea de inscriere in procesul de selectie este completata, data si semnata 

de catre aplicant – in original 

  

Copie act identitate din care sa reiasa ca are domiciliul in regiunea Sud 

Muntenia) 

  

Declaratia privind evitarea dublei finantari este completata corespunzator si 

semnata de catre aplicant 

  

Declaratia pe proprie raspundere a participantului conform careia planul de 

afaceri este intocmit/realizat exclusiv de participant este completata 

corespunzator si semnata de catre aplicant 

  

Declaratie privind apartenenta la grupul tinta este completata corespunzator 

si semnata de catre aplicant si acesta se incadreaza in categoriile de GT 

eligibile. 

  

Participantul a depus un singur plan de afaceri   

Copia certificatului/adeverintei care sa ateste absolvirea unui curs de 

Competente antreprenoriale cu durata de minim 40 de ore 

  

Planul de afaceri indeplineste toate criteriile dispuse in documentele aferente 

desfasurarii procesului se selectie si anume: 

 descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri 

  



 

 

 analiza SWOT a afacerilor 

 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. 

Planul de afaceri contine toate rubricile solicitate completate si respecta 

cerintele si modelul prevazut 

1. Cod CAEN - a fost clar identificat                                                                                  

2. Rezumatul planului de afaceri – se incadreaza in 2 pagini                                           

3. Descrierea produsului /serviciului – cuprinde informatii la toate capitolele 

prevazute in formularul standard                                                                                                                         

4. Bugetul respecta formularul din regulament                                                             

05. Calendarul activitatilor (grafic de implementare) si rezultatele asteptate – 

se incadreaza in limitele prevazute in regulament                                                                  

6. Fisele de post pentru locurile de munca create                                          

  

Activtatea prevazuta in cadrul planului de afaceri se regaseste in lista 

activitatilor eligibile in cadrul proiectului. 

  

Suma solicitata se incadreaza in valorile prevazute in metodologie   

Durata de functionare a firmei se incadreaza sau depaseste 12 luni dupa 

finalizarea proiectului 

  

Dosarul de inscriere este numerotat si semnat pe fiecare pagina   

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa 2 - Criterii de evaluare tehnico-financiara 

 

Nr. 
crt 

Criteriu / subcriteriu 
Punctaj 
maxim 

1. Contributia proiectului la realizarea obiectivelor POCU 28 

1.1. Crearea de noi locuri de munca permanente 4 

 a. Numarul locurilor de munca create este =2 1 

b. Numarul locurilor de munca create este = 3 2 

c. Numarul locurilor de munca create este >3 4 

1.2. Utilizarea resurselor locale 6 

 a. In activitatea curenta, microintreprinderea utilizeaza preponderent 
resurse naturale/ materie prima si forta de munca din regiunea de 
implementare. 

>3<=6 

b. In activitatea curenta, microintreprinderea utilizeaza partial 
resurse naturale / materie prima si forta de munca din regiunea de 
implementare. 

>1<=3 

1.3. Promovarea egalitatii de sanse si a nediscriminarii 6 

 a. Solicitantul isi propune sa implementeaze o politica privind 
nediscriminarea si, in acest contex va identifica potentiale aspecte 
legate de discriminare. Prevede mecanisme de asigurare a 
egalitatii de sanse, inclusiv in cadrul contractelor de achizitii. 
Proiectul prevedere crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii/ 
echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.  

>3<=6 

b. Solicitantul respecta cerintele legale minime in domeniu.      >1<=3 

c. Planul de afacere nu are mentionata intentia de respectare a 
principiilor egalitatii de sanse si de gen.                                

0 

1.4. Promovarea dezvoltarii durabile (protectia mediului si eficienta 
energetica) 

6 

 a. Planul de afacere propune masuri de imbunatatire a calitatii 
mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice 

>3<=6 

b. Planul de afacere isi propune  respectarea cerintelor legale 
minime in privinta protejarii mediului inconjurator si a eficientei 
energetice 

>1<=3 

 c. Planul de afacere nu are mentionata intentia de respectare a 
cerintelor legale in domeniu                            

0 

1.5. Utilizarea noilor tehnologii si promovarea societatii informationale  6 



 

 

 a. Investitia propusa conduce la cresterea gradului de utilizare a 
tehnologiilor noi, moderne si/sau a solutiilor informatice in 
procesul de productie/ prestare servicii. Planul de afacere are 
potential inovativ. 

>3<=6 

b. Investitia propusa mentine/ nu duce la cresterea gradului de 
utilizare a tehnologiilor noi, moderne si/sau a solutiilor informatice 
in procesul de productie / prestare servicii (potentialul inovativ al 
planului de afacere este nesemnificativ) 

>1<=3 

 c. Planul de afacere nu are mentionata utilizarea tehnologiilor noi 
(planul de afacere nu are mentionat nici o intentie inovativa) 

0 

2. Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea planului de afacere 42 

2.1.  Capacitatea solicitantului de a realiza investitia propusa    6 

 a. Resursele materiale si umane sunt clar definite si sunt adecvate 
pentru implementarea planului de afacere.  
Solicitantul are experienta in domeniul de activitate ce face 
obiectul planului de afacere propus.  

>3<=6 

b. Resursele materiale si umane sunt suficiente. Atributiile echipei nu 
acopera in totalitate activitatile prevazute pentru managementul si 
implementarea planului de afacere. 
Solicitantul are experienta relativa in domeniul de activitate ce 
face obiectul planului de afacere propus.  

>1<=3 

c. Resursele materiale si umane sunt insuficiente.  
Solicitantul nu are experienta in domeniul de activitate ce face 
obiectul planului de afacere propus si nici nu isi propune 
angajarea de personal calificat/cu experienta in domeniul abordat 
de planul de afacere (nu a mai desfasurat activitatea economica 
ce face obiectul planului propus). 

>0<=1 

2.2. Metodologia de implementare  6 

 a. Metodologia de implementare a planului de afacere - 
Obiectivele planului de afacere sunt clare si pot fi atinse in 
perioada propusa prin grafic. Activitatile sunt clar identificate si 
detaliate si strans corelate, in cadrul calendarului de realizare 
(Anexa 1.a), cu planificarea achizitiilor. Rezultatele si indicatorii de 
realizare sunt corelati cu activitatile si tintele stabilite sunt fezabile. 

>3<=6 

b. Metodologia de implementare a planului de afacere - 
Obiectivele planului nu sunt clar definite. Activitatile sunt 
identificate si detaliate si numai partial corelate, in cadrul 
calendarului de realizare, cu planificarea achizitiilor. Rezultatele si 
indicatorii de realizare sunt partial corelati cu activitatile, desi 
tintele stabilite sunt fezabile. 

>1<=3 



 

 

c. Metodologia de implementare a planului de afacere - 
Obiectivele proiectului nu sunt realiste in perspectiva realizarii 
planului de afacere. Activitatile sunt identificate dar nu sunt 
detaliate si nu sunt corelate, in cadrul calendarului de realizare, cu 
planificarea achizitiilor. Rezultatele si indicatorii de realizare sunt 
slab corelati cu activitatile iar tintele stabilite nu sunt fezabile. 

>0<=1 

2.3. Bugetul proiectului  12 

  Bugetul (Anexa 1.b) este complet si perfect corelat cu activitatile 
prevazute, cu resursele materiale implicate in realizarea planului 
de afacere si cu rezultatele anticipate, adica: nu exista mentiuni 
in sectiunile privind activitatile, resursele si rezultatele anticipate 
din planul de afacere care nu au acoperire intr-un subcapitol 
bugetar / linie bugetara; de asemenea, nu exista subcapitol 
bugetar / linie bugetara fara corespondenta in sectiunile privind 
activitatile, resursele si rezultatele. 

 Cheltuielile au fost corect incadrate in categoria celor eligibile sau 
neeligibile. 

 Exista corelare perfecta intre buget si sursele de finantare.  

 Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente si necesare 
pentru implementarea proiectului. 

 Bugetul respecta modelul standard din Regulamentul 
concursului, este corect calculat, TVA-ul este calculat cu doua 
zecimale. Valoarea totala a proiectului se incadreaza in limitele 
stabilite in Regulamentul concursului. 

12 

 Bugetul (Anexa 1.b) este satisfacator corelat cu activitatile 
prevazute, cu resursele materiale implicate in realizarea 
proiectului si cu rezultatele anticipate. Nu exista o corespondenta 
perfecta intre fiecare activitate / rezultat si o linie bugetara, 
anumite activitati si/sau costuri sunt tratate global. Costurile sunt 
necesare si suficiente pentru implementarea proiectului. 

 Cheltuielile au fost corect incadrate in categoria celor eligibile sau 
neeligibile. 

 Exista corelare perfecta intre buget si sursele de finantare  

 Bugetul respecta modelul standard din Regulamentul 
concursului, este corect calculat, TVA-ul este calculat cu doua 
zecimale. Valoarea totala a proiectului se incadreaza in limitele 
stabilite in Regulamentul concursului. 

>=6<1
2 



 

 

 Cheltuielile au fost corect incadrate in categoria celor eligibile sau 
neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost 
respectate conform ordinului privind cheltuielile eligibile si a 
prevederilor schemei de ajutor de minimis aplicabile 

 Bugetul nu este corelat perfect cu activitatile prevazute, resursele 
alocate/estimate.  

 Bugetul contine erori de calcul. Valoarea totala a proiectului se 
incadreaza in limitele stabilite in Regulamentul concursului. 

>=1<6 

  Cheltuielile nu au fost corect incadrate in categoria celor eligibile 
sau neeligibile 

 Bugetul nu este corelat perfect cu activitatile prevazute, resursele 
alocate/estimate.  

 Bugetul contine erori de calcul. Valoarea totala a proiectului se 
incadreaza in limitele stabilite in Regulamentul concursului. 

>0<=1 

2.4. Calitatea planului de afaceri 6 

 a. Datele sunt suficiente, corecte si justificate. Analiza pietei 
demonstreaza existenta unei piete/cereri certe pentru 
produsele/serviciile oferite de microintreprindere. Analiza 
concurentei identifica competitorii, punctele lor tari si slabe, 
avantajul competitiv al solicitantului (in termeni tehnici, de 
marketing, operationali, organizationali). Strategia de marketing 
este realizabila (identifica instrumente adecvate si eficiente) in 
conditiile resurselor disponibile. Proiectiile financiare sunt corelate 
cu strategia de marketing; sunt corecte si realiste. Calculatiile de 
costuri si venituri sunt corecte si realiste si fundamenteaza 
proiectiile financiare. 

>3<=6 

b. Datele sunt suficiente si, in mare masura justificate. Analiza pietei 
demonstreaza existenta unei piete/cereri potentiale pentru 
produsele/serviciile oferite de microintreprindere. Analiza 
concurentei identifica competitorii insa analiza punctele lor tari si 
slabe, avantajul competitiv al solicitantului (in termeni tehnici, de 
marketing, operationali, organizationali) sunt analizate sumar. 
Strategia de marketing este partial realizabila (identifica 
instrumente partial adecvate/ cu eficienta redusa) in conditiile 
resurselor disponibile. Proiectiile financiare sunt partial corelate cu 
strategia de marketing; sunt partial corecte/ realiste. Calculatiile 
de costuri si venituri sunt partial corecte/ realiste si 
fundamenteaza, intr-o anumita masura, proiectiile financiare. 

>1<=3 



 

 

c. Datele sunt insuficiente si/sau slab justificate. Analiza pietei nu 
demonstreaza existenta unei piete/cereri pentru 
produsele/serviciile oferite de microintreprindere. Analiza 
concurentei identifica cel mult competitorii fara a analiza punctele 
lor tari si slabe si/sau avantajul competitiv al solicitantului. 
Strategia de marketing nu este realizabila (nu identifica 
instrumente adecvate/ eficiente) in conditiile resurselor disponibile. 
Proiectiile financiare nu sunt corelate cu strategia de marketing; 
nu sunt corecte/ realiste. Calculatiile de costuri si venituri nu sunt 
corecte/ realiste. 

>0<=1 

2.5. Indicatorii financiari.  6 

 a. Ajutorul de minimis solicitat este  = 40.000 euro   2 

b. Ajutorul de minimis solicitat este  >33.000 euro  4 

c. Ajutorul de minimis solicitat este  ≤33.000 euro 6 

2.6. Sustenabilitatea investitiei 6 

 a. Solicitantul dovedeste capacitate solida de a asigura mentinerea, 
intretinerea si functionarea investitiei/ microintreprinderii, dupa 
incheierea proiectului si incetarea finantarii nerambursabile. 
Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pe toata durata de 
analiza a investitiei iar riscul imposibilitatii de a asigura 
functionarea investitiei este minim (sau acest risc este inexistent). 
Datele utilizate (si ipotezele de lucru) sunt corecte, argumentate si 
realiste 

>3<=6 

b. Solicitantul dovedeste capacitate relativa de a asigura mentinerea, 
intretinerea si functionarea investitiei/ microintreprinderii, dupa 
incheierea proiectului si incetarea finantarii nerambursabile 
(solicitantul depinde in mare masura de surse externe in a 
mentine structura functionala) 
Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pe toata durata de 
analiza a investitiei insa exista un grad relativ de risc privind 
imposibilitatea de a asigura functionarea investitiei. Datele utilizate 
(si ipotezele de lucru) sunt corecte, argumentate si realiste 

>0<=3 

c. Fluxul de numerar net cumulat prezinta valori negative pe cel 
putin un an din perioada de analiza a investitiei 

0 

 

 

Pentru fiecare subcriteriu sunt prevazute 2 sau mai multe  situatii (a., b., c., d. etc) 
in cazul carora un plan obtine punctajul corespunzator. Aceste ipoteze reprezinta repere 
in procesul de evaluare tehnica si financiara a planului de afacere analizat.  

Punctarea efectiva a unui plan de afacere, pentru un anumit subcriteriu, va tine 
cont de incadrarea planului intre aceste repere.  



 

 

Punctajul obtinut la un criteriu reprezinta suma punctajelor obtinute la subcriteriile 
aferente.  

Punctajul final obtinut de proiect reprezinta suma punctajelor obtinute de cele 2 
criterii.  

Punctajul maxim obtinut de un plan de afacere este de 70 puncte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXA 3 
 

COPERTA DOSARULUI PRIVIND PLANUL DE AFACERI  
 
 
 
 

Titlul Planului de afaceri.................................................................................................... 
Numele aplicantului: ......................................................................................................... 
CNP: .............................................................................................. 
Seria si numarul actului de identitate: ........................................... 
Domiciliul/resedinta aplicantului: 
........................................................................................................ 
Telefon: ..................................................... 
E-mail: ...................................................... 
Nr. pagini Plan de Afaceri: .................... 
Numar de inregistrare in Registrul de evidenta a planurilor de afaceri inscrise in concurs 
………………. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 4 
 
 

CONTESTATIE REZULTATE CONCURS PLANURI DE AFACERI 
 

Nr. ................../................................ 
 
 

Domnule manager proiect/Coordonator activitati 
 

Subsemnatul(a).........................................................................................................
.. 
nascut(a) la data de............................., avand domiciliul/resedinta in (sat, comuna/oras) 
.........................................., Judet .........................................., str. 
................................................. , nr.........., bloc .............., sc......., et ..........., ap. ……., 
posesor al C.I. seria............., nr....................., eliberata de...................................... la 
data de....................................., cod numeric personal ..................................................., 
telefon:.................................; e-mail: ..............................................., 
aplicant la Concursul de Planuri de Afaceri organizat in judetul 
………………………………. cadrul proiectului……………………………………….,. 

 
Avand in vedere publicarea rezultatelor evaluarii si selectiei planurilor de 

afaceri in cadrul Concursului de Planuri de Afaceri mentionat mai sus, prin care sunt 
instiintat(a) ca Planul de Afaceri cu titlul 
....................................................................................................., inregistrat cu 
nr................../................ 
a obtinut un nr. de ............. puncte si prin urmare a fost respins, 
avand in vedere Metodologie de derulare a Concursului de planuri de afaceri elaborata 
in cadrul proiectului……………………………..: 

 va rog sa binevoiti a-mi inregistra prezenta Contestatie in cadrul Concursului, 

 va rog sa binevoiti a proceda la reevaluarea Planului de Afaceri sus amintit, 

 va rog sa-mi comunicati rezultatele reevaluarii impreuna cu explicitarea 
punctajului obtinut pentru fiecare criteriu de evaluare in parte, in vederea 
eliminarii oricaror neclaritati. 
Mentionez ca am luat la cunostinta despre informatiile cuprinse in Metodologia de 

derulare a Concursului de planuri de afaceri elaborata in cadrul 
proiectului…………………………………..  si sunt de acord cu acestea. 
 
Aplicant Concurs Planuri de Afaceri 
Nume: ..............................................................  
Prenume: .........................................................  
Semnatura: .............................................................. 



 

 

Anexa 5 
 

MODEL PLAN DE AFACERI 
 
 

Codul CAEN _________________ 
 

1. Rezumatul planului de afaceri (maxim 2 pagini) 

- trebuie sa contina, intr-o forma succinta, date referitoare la: 
o domeniul/ domeniile de activitate; 
o obiectivele urmarite pe termen scurt, mediu, lung  
o conducerea firmei; 
o descrierea sumara a produsului/serviciului 
o descrierea pietei (perspective de crestere, concurenta). 

 
2. Descrierea produsului/serviciului 

- trebuie sa contina, intr-o forma detaliata, date referitoare la: 
I. Produsul/ serviciul (3-7 pagini) 

a. descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri 
(obiective, activitati, rezultate, indicatori); 

b. analiza SWOT a afacerii; 
c. descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii 
d. schema organizatorica si politica de resurse umane. Fiecare beneficiar al 

ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, la cel tarziu 6 luni de la 
semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 2 persoane. 

e. experienta actuala a initiatorului fata de procesul de productie si furnizori; 
 

 
II. Piata si Strategia de marketing (2-4 pagini) 

a. analiza pietei de desfacere si a concurentei; 
b. strategia de marketing; 
 
Descrieti pe scurt cine vor fi clientii dvs, piata careia va adresati, Analiza 
principalelor modalitati de distributie a produselor/serviciilor pe piata, Descrieti 
strategia de vanzari, strategia de abordare/introducere a produselor si 
serviciilor pe piata. 

 
III. Planul operational (maxim 2 pagini) 

 
Prezentati informatii cu privire la spatiile de care aveti nevoie pentru derularea 
activitatilor de productie / vanzare / management si organizare / furnizare 
servicii, inclusiv informatii privind costurile si modalitatile de dobandire ale 



 

 

acestora. Prezentati echipamentele de care veti avea nevoie in derularea 
afacerii si costurile acestora 

 
 

IV. Finantarea afacerii 
a. proiectii financiare privind afacerea. 
b. bugetul estimat si sursele de finantare 

 
 

Prezentati informatii cu privire la totalitatea cheltuielilor necesare derularii tutror 
activitatilor si sursele de finantare preconizate. Necesarul de cash-flow si 
evolutia incasarilor. 
Realizati o previzionare a veniturilor si a cheltuielilor pe 3 ani. Previziunile 
veniturilor reprezinta o situatie financiara care rezuma castigurile afacerii intr-o 
perioada de timp specifica. Contine cel putin doua sectiuni majore, venituri si 
cheltuieli. Veniturile sunt intrari care rezulta din livrarea produselor si furnizarea 
serviciilor catre clienti; rezulta din operatiunile curente ale afacerii. Cheltuielile 
provin din consumul resurselor pentru a genera veniturile si a atinge misiunea. 

 
 
 

3. Anexe: 
- Anexa - Bugetul detaliat  
- Anexa - Calendarul activitatilor (grafic de implementare) si rezultatele 

asteptate  
- Anexa - Descrierea locurilor de munca create (Fise de post). 

 

 
 
 
 



 

 

ANEXA  
 

BUGETUL DETALIAT (FINANTAREA PROIECTULUI) 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
Cheltuieli 
eligibile, 
fara TVA 

TVA aferenta  
cheltuielilor 
eligibile*: Total 

eligibil TVA 
nededu
ctibila 

TVA 
deducti
bila 

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

1. Taxe pentru infiintarea de start-up-uri 
   

0 

2.1. 
Cheltuieli cu salariile personalului nou-
angajat 

0 0 0 0 

2.1.1. Cheltuieli salariale        0 

2.1.2 
Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru 
experți proprii/ cooptați 

    

2.1.3. 
Contributii sociale aferente cheltuielilor 
salariale si cheltuielilor asimilate acestora 
(contributii angajati si angajatori) 

      0 

2.2. 
Cheltuieli cu deplasarea personalului 
întreprinderilor nou-înfiinţate: 

0 0 0 0 

2.2.1. Cheltuieli pentru cazare       0 

2.2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu       0 

2.2.3. 

Cheltuieli pentru transportul persoanelor 
(inclusiv transportul 

efectuat cu mijloacele de transport în 
comun sau taxi, 

gară, autogară sau port şi locul delegării 
ori locul de cazare, 

precum şi transportul efectuat pe distanța 
dintre locul de 

cazare şi locul delegării) 

      0 

2.2.4. 
Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări 
medicale aferente deplasării 

      0 

2.3. 

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

      0 

2.4. 
Cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele 

      0 



 

 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
Cheltuieli 
eligibile, 
fara TVA 

TVA aferenta  
cheltuielilor 
eligibile*: Total 

eligibil TVA 
nededu
ctibila 

TVA 
deducti
bila 

decât terenuri și imobile), obiecte de 
inventar, materii 

prime și materiale, inclusiv materiale 
consumabile, alte 

cheltuieli pentru investiţii necesare 
funcţionării 

întreprinderilor 

2.5. 

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

      0 

2.6. 

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

      0 

2.7. 
Utilităţi aferente funcţionării 
întreprinderilor 

      0 

2.8. 
Servicii de administrare a clădirilor 
aferente funcţionării 
întreprinderilor 

      0 

2.9. 

Servicii de întreţinere şi reparare de 
echipamente şi 
mijloace de transport aferente 
functionarii intreprinderilor 

      0 

2.10. 
Arhivare de documente aferente 
funcţionării întreprinderilor 

      0 

2.11. 
Amortizare de active aferente 
funcţionării întreprinderilor 

      0 

2.12. 
Cheltuieli financiare şi juridice 
(notariale) aferente funcţionării 
întreprinderilor 

   0 



 

 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
Cheltuieli 
eligibile, 
fara TVA 

TVA aferenta  
cheltuielilor 
eligibile*: Total 

eligibil TVA 
nededu
ctibila 

TVA 
deducti
bila 

2.13. 
Conectare la reţele informatice aferente 
funcţionării întreprinderilor 

    

2.14. 
Cheltuieli de informare şi publicitate 
aferente funcţionării întreprinderilor 

    

2.15. 
Alte cheltuieli aferente funcţionării 
întreprinderilor 

    

2.15.1. Prelucrare de date     

2.15.2. 
Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de 
aplicaţii informatice 

    

2.15.3. 

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

    

2.15.4. 
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci 
comerciale, 
drepturi şi active similare 

    

      
 

Sursele de finantare 

    
Valoar
e 

Calcul 

I. 
Valoarea totala a proiectului, din 
care: 

0,00 
 

I.a. 
Valoarea eligibila a proiectului 
(inclusiv TVA nedeductibila*) 

0,00 
 

II. Contributia solicitantului  0,00 
 

III. 
Finantare nerambursabila 
solicitata 

0,00 
 

 
 
 
Atentie! 
Bugetul proiectului va fi exprimat doar in RON. 
Un plan de afaceri nu trebuie sa contina in mod obligatoriu toate categoriile de 
cheltuieli eligibile mentionate mai sus. Cheltuielile sunt eligibile in masura in care 



 

 

sunt necesare activitatilor eligibile ale proiectului si se regasesc in lista de 
cheltuieli de mai sus. 
 
 
 
 



 

 

ANEXA  
 
 
 
CALENDARUL ACTIVITATILOR (GRAFIC DE IMPLEMENTARE) SI REZULTATELE 

ASTEPTATE 
 
 
activitatea Luna de implementare 

1= prima luna de implementare a 
planului de afacere 
N+18 = ultima luna de proiect 
 

rezultate 

Se vor enumera 
activitatile prevazute in 
planul de afacere 

1 2 3 …
.. 

  N+18 Se vor enumera 
rezultatele (qantificabile) 
pentru fiecare activitate 

Activitatea 1…..         
Activitatea 2….         
Activitatea 3….         
etc         
 
 

        

 
 
 



 

 

ANEXA  
 
 

FISA DE POST PENTRU LOCURILE DE MUNCA CREATE 
 
 

Ocupatia/meseria ………………………. 
Cod COR………………………. 
Tip incadrare …………………….. 
Nivel de studii solicitat……………….. 
Nivel de calificare solicitat ……………… 
 
Conditii de munca: 
Cunostinte si deprinderi necesare: 
Cerinte pentru exercitarea profesiei: 
Unelte, instrumente, echipament de lucru: 
Rezumatul postului: 
 
Atributii si responsabilitati: 
 

- COMPETENTE  SPECIFICE POSTULUI: 
- COMPETENTE GENERALE LA LOCUL DE MUNCA  

 
Standarde de performanta asociate postului:  
 
Evaluarea activitatii  

- obiective de performanta individuala,  
- criterii de evaluare a realizarii acestora,  
- ritmicitatea evaluarii  

 
 
Posibilitati de promovare: 
Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acesteia:  
 
 
 
 

 

 



 

 

ANEXA 6 
 
 
 
Lista domeniilor exceptate de la finantare prin Schema de ajutor de minimis 
 
Schema de ajutor de minimis nu se aplica urmatoarelor:  
 

1. ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele 
pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al 
Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in 
sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000; 

2. ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul 
productiei primare de produse agricole; 

3. ajutoarelor acordate intreprinderilor care-si desfasoara activitatea in sectorul 
prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: 

- atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a 
cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau 
introduse pe piata de intreprinderile in cauza; 

- atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau 
integrala catre producatorii primari; 

4. ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state 
membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor 
destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor 
cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

5. ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de 
cele importate; 

6. ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri. 
 

 
 
Coduri CAEN neeligibile pentru afacerile nou infiintate – conform prevederilor din 

Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU 
 
CAEN 01 (Agricultura, vanatoare si servicii conexe) 
01 Agricultura, vanatoare si servicii anexe 
011 Cultivarea plantelor nepermanente 
0111Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor 
producatoare de seminte oleaginoase 
0112 Cultivarea orezului 
0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor 
0114 Cultivarea trestiei de zahar 



 

 

0115 Cultivarea tutunului 
0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 
012 Cultivarea plantelor din culturi permanente 
0121 Cultivarea strugurilor 
0122 Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale 
0123 Cultivarea fructelor citrice 
0124 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase 
0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi 
fructiferi 
0126 Cultivarea fructelor oleaginoase 
0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor 
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz 
farmaceutic 
0129 Cultivarea altor plante permanente 
013 Cultivarea plantelor pentru inmultire 
0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire 
014 Cresterea animalelor 
0141 Cresterea bovinelor de lapte 
0142 Cresterea altor bovine 
0143 Cresterea cailor si a altor cabaline 
0144 Cresterea camilelor si a camelidelor 
0145 Cresterea ovinelor si caprinelor 
0146 Cresterea porcinelor 
0147 Cresterea pasarilor 
0149 Cresterea altor animale 
015 Activitati in ferme mixte ( cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor ) 
0150 Activitati in ferme mixte ( cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor ) 
016 Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare 
0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala 
0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor 
0163 Activitati dupa recoltare 
0164 Pregatirea semintelor 
017 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii 
0170 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe 
vanatorii 
 
 
CAEN 02 (Silvicultura si exploatare forestiera)  
02 Silvicultura si exploatare forestiera 
021 Silvicultura si alte activitati forestiere 
0210 Silvicultura si alte activitati forestiere 
022 Exploatarea forestiera 



 

 

0220 Exploatarea forestiera 
023 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana 
0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana 
024 Activitati de servicii anexe silviculturii 
0240 Activitati de servicii anexe silviculturii 
 
CAEN 03 (Pescuitul si acvacultura) 
03 Pescuitul si acvacultura 
031 Pescuitul 
0311 Pescuitul maritim 
0312 Pescuitul in ape dulci 
032 Acvacultura 
0321 Acvacultura maritima 
0322 Acvacultura in ape dulci 
 

 
Lista Coduri CAEN eligibile pentru afacerile nou infiintate 

 
 
05 Extractia carbunelui superior si inferior 
 051 Extractia carbunelui superior ( PCS=>23865 kJ/kg ) 
 0510 Extractia carbunelui superior ( PCS=>23865 kJ/kg ) 
 052 Extractia carbunelui inferior ( PCS<23865 kJ/kg ) 
 0520 Extractia carbunelui inferior ( PCS<23865 kJ/kg ) 
 06 Extractia petrolului brut si a gazelor naturale 
 061 Extractia petrolului brut 
 0610 Extractia petrolului brut 
 062 Extractia gazelor naturale 
 0620 Extractia gazelor naturale 
 07 Extractia minereurilor metalifere 
 071 Extractia minereurilor feroase 
 0710 Extractia minereurilor feroase 
 072 Extractia minereurilor metalifere neferoase 
 0721 Extractia minereurilor de uraniu si toriu 
 0729 Extractia altor minereuri metalifere neferoase 
 08 Alte activitati extractive 
 081 Extractia pietrei, nisipului si argilei 
 0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei 
calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei 
 0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului 
 089 Alte activitati extractive n.c.a. 
 0891 Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale 
 0892 Extractia turbei 



 

 

 0893 Extractia sarii 
 0899 Alte activitati extractive n.c.a. 
 09 Activitati de servicii anexe extractiei 
 091 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale 
 0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale 
 099 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor 
 0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor 
10 Industria alimentara 
 101 Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne 
 1011 Prelucrarea si conservarea carnii 
 1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 
 1013 Fabricarea produselor din carne ( inclusiv din carne de pasare ) 
 102 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 
 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 
 103 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 
 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor 
 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume 
 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. 
 104 Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale 
 1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor 
 1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare 
 105 Fabricarea produselor lactate 
 1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 
 1052 Fabricarea inghetatei 
 106 Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon 
 1061 Fabricarea produselor de morarit 
 1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 
 107 Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase 
 1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 
 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor 
conservate de patiserie 
 1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase 
similare 
 108 Fabricarea altor produse alimentare 
 1081 Fabricarea zaharului 
 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 
 1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei 
 1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor 
 1085 Fabricarea de mancarururi preparate 
 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 
 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 
 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor 
 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma 



 

 

 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 
 11 Fabricarea bauturilor 
 110 Fabricarea bauturilor 
 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice 
 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 
 1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe 
 1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare 
 1105 Fabricarea berii 
 1106 Fabricarea maltului 
 1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape  
imbuteliate 
 12 Fabricarea produselor din tutun 
 120 Fabricarea produselor din tutun 
 1200 Fabricarea produselor din tutun 
 13 Fabricarea produselor textile 
 131 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile 
 1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile 
 132 Productia de tesaturi 
 1320 Productia de tesaturi 
 133 Finisarea materialelor textile 
 1330 Finisarea materialelor textile 
 139 Fabricarea altor articole textile 
 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare 
 1392 Fabricarea de articole confectionate din textile ( cu exceptia imbracamintei si 
lenjeriei de corp ) 
 1393 Fabricarea de covoare si mochete 
 1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase 
 1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de 
imbracaminte 
 1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile 
 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 
 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte 
 141 Fabricarea articolelor de imbracaminte, cu exceptia articolelor din blana 
 1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele 
 1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru 
 1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte ( exclusiv lenjeria de corp ) 
 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 
 1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. 
 142 Fabricarea articolelor din blana 
 1420 Fabricarea articolelor din blana 
 143 Fabricarea articolelor de imbracaminte prin tricotare sau crosetare 
 1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie 
 1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte 



 

 

 15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, 
harnasamentelor si incaltamintei;  prepararea si vopsirea blanurilor  
 151 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si 
a articolelor de harnasament; prepararea si vopsirea blanurilor 
 1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor 
 1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 
 152 Fabricarea incaltamintei 
 1520 Fabricarea incaltamintei 
 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; 
fabricarea articolelor din 
 paie si din alte materiale vegetale impletite 
 161 Taierea si rindeluirea lemnului 
 1610 Taierea si rindeluirea lemnului 
 162 Fabricarea produselor din lemn, pluta, paie si din alte materiale vegetale 
 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn 
 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri 
 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii 
 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 
 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte 
materiale vegetale impletite 
 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie 
 171 Fabricarea celulozei, hartiei si cartonului 
 1711 Fabricarea celulozei 
 1712 Fabric 
 205 Fabricarea altor produse chimice 
 2051 Fabricarea explozivilor 
 2052 Fabricarea cleiurilor 
 2053 Fabricarea uleiurilor esentiale 
 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 
 206 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale 
 2060 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale 
 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice 
 211 Fabricarea produselor farmaceutice de baza 
 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza 
 212 Fabricarea preparatelor farmaceutice 
 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 
 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice 
 221 Fabricarea articolelor din cauciuc 
 2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor 
 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 
 222 Fabricarea articolelor din material plastic 
 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic 
 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 



 

 

 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii 
 2229 Fabricarea altor produse din material plastic 
 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 
 231 Fabricarea sticlei si a articolelor din sticla 
 2311 Fabricarea sticlei plate 
 2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate 
 2313 Fabricarea articolelor din sticla 
 2314 Fabricarea fibrelor din sticla 
 2319 Fabricarea de sticlarie tehnica 
 232 Fabricarea de produse refractare 
 2320 Fabricarea de produse refractare 
 233 Fabricarea materialelor de constructii din argila 
 2331 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica 
 2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa 
 234 Fabricarea altor articole din ceramica si portelan 
 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental 
 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica 
 2343 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica 
 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica 
 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 
 235 Fabricarea cimentului, varului si ipsosului 
 2351 Fabricarea cimentului 
 2352 Fabricarea varului si ipsosului 
 236 Fabricarea articolelor din beton, ciment si ipsos 
 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii 
 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii 
 2363 Fabricarea betonului 
 2364 Fabricarea mortarului 
 2365 Fabricarea produselor din azbociment 
 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos 
 237 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 
 2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 
 239 Fabricarea produselor abrazive si a altor produse din minerale nemetalice 
n.c.a. 
 2391 Fabricarea de produse abrazive 
 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 
 24 Industria metalurgica 
 241 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje 
 2410 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje 
 242 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel  
 2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel 
 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului 
 2431 Tragere la rece a barelor 



 

 

 2432 Laminare la rece a benzilor inguste 
 2433 Productia de profile obtinute la rece 
 2434 Trefilarea firelor la rece 
 244 Productia metalelor pretioase si a altor metale neferoase 
 2441 Productia metalelor pretioase 
 2442 Metalurgia aluminiului 
 2443 Productia plumbului, zincului si cositorului 
 2444 Metalurgia cuprului 
 2445 Productia altor metale neferoase 
 2446 Prelucrarea combustibililor nucleari 
 245 Turnarea metalelor 
 2451 Turnarea fontei 
 2452 Turnarea otelului 
 2453 Turnarea metalelor neferoase usoare 
 2454 Turnarea altor metale neferoase 
 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si 
instalatii 
 251 Fabricarea de constructii metalice 
 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice 
 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal 
 252 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de 
radiatoare si cazane pentru incalzire centrala 
 2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala 
 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice 
 253 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala) 
 2530 Productia generatoarelor de aburi ( cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala 
) 
 254 Fabricarea armamentului si munitiei 
 2540 Fabricarea armamentului si munitiei 
 255 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia 
pulberilor 
 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia 
pulberilor 
 256 Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni de mecanica generala pe baza de 
plata sau contract 
 2561 Tratarea si acoperirea metalelor 
 2562 Operatiuni de mecanica generala 
 257 Productia de unelte si articole de fierarie 
 2571 Fabricarea produselor de taiat 
 2572 Fabricarea articolelor de feronerie 
 2573 Fabricarea uneltelor 
 259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal 
 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel 



 

 

 2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal 
 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri 
 2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe 
 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 
 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice 
 261 Fabricarea componentelor electronice 
 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice ( module ) 
 2612 Fabricarea altor componente electronice 
 262 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
 2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
 263 Fabricarea echipamentelor de comunicatii 
 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii 
 264 Fabricarea produselor electronice de larg consum 
 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 
 265 Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigatie; 
productia de ceasuri 
 2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, 
navigatie 
 2652 Productia de ceasuri  
 266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si 
electroterapie 
 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie 
 267 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice 
 2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice 
 268 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor 
 2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor 
 27 Fabricarea echipamentelor electrice 
 271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor si transformatoarelor 
electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii 
 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice 
 2712 Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii 
 272 Fabricarea de acumulatori si baterii 
 2720 Fabricarea de acumulatori si baterii 
 273 Fabricarea de fire si cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea 
 2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica 
 2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice 
 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice 
 274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 
 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 
 275 Fabricarea de echipamente casnice 
 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 
 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 
 279 Fabricarea altor echipamente electrice 



 

 

 2790 Fabricarea altor echipamente electrice 
 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. 
 281 Fabricarea de masini si utilaje de utilizare generala 
 2811 Fabricarea de motoare si turbine ( cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule 
si motociclete ) 
 2812 Fabricarea de motoare hidraulice 
 2813 Fabricarea de pompe si compresoare 
 2814 Fabricarea de articole de robinetarie 
 2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de 
transmisie 
 282 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala 
 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor 
 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat 
 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou ( exclusiv fabricarea 
calculatoarelor si a 
 echipamentelor periferice ) 
 2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric 
 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de 
uz casnic 
 2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a. 
 283 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere 
 2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere 
 284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului si a masinilor-unelte 
 2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 
 2849 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. 
 289 Fabricarea altor masini si utilaje cu destinatie specifica 
 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 
 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii 
 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si 
tutunului 
 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei 
 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului 
 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului 
 2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. 
 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor 
 291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
 292 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci 
 2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci 
 293 Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de 
autovehicule  
 2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru 
motoare de autovehicule 



 

 

 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de 
autovehicule 
 30 Fabricarea altor mijloace de transport 
 301 Constructia de nave si barci 
 3011 Constructia de nave si structuri plutitoare 
 3012 Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement 
 302 Fabricarea materialului rulant 
 3020 Fabricarea materialului rulant 
 303 Fabricarea de aeronave si nave spatiale 
 3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale 
 304 Fabricarea vehiculelor militare de lupta 
 3040 Fabricarea vehiculelor militare de lupta 
 309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a. 
 3091 Fabricarea de motociclete 
 3092 Fabricarea de biciclete si de de vehicule pentru invalizi 
 3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 
 31 Fabricarea de mobila 
 310 Fabricarea de mobila 
 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 
 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii 
 3103 Fabricarea de saltele si somiere 
 3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 
 32 Alte activitati industriale n.c.a. 
 321 Fabricarea bijuteriilor, imitatiilor de bijuterii si articolelor similare 
 3211 Baterea monedelor 
 3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase 
 3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare 
 322 Fabricarea instrumentelor muzicale 
 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 
 323 Fabricarea articolelor pentru sport 
 3230 Fabricarea articolelor pentru sport 
 324 Fabricarea jocurilor si jucariilor 
 3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor 
 325 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice 
 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice 
 329 Alte activitati industriale 
 3291 Fabricarea maturilor si periilor 
 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 
 33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor 
 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si 
echipamentelor 
 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 
 3312 Repararea masinilor 



 

 

 3313 Repararea echipamentelor electronice si optice 
 3314 Repararea echipamentelor electrice 
 3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor 
 3316 Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale 
 3317 Repararea si intretinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. 
 3319 Repararea altor echipamente 
 332 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale 
 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale 
35 Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer 
conditionat 
 351 Productia, transportul si distributia energiei electrice 
 3511 Productia de energie electrica 
 3512 Transportul energiei electrice  
 3513 Distributia energiei electrice 
 3514 Comercializarea energiei electrice 
 352 Productia gazelor; distributia combustibililor gazosi prin conducte 
 3521 Productia gazelor 
 3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte 
 3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte 
 353 Furnizarea de abur si aer conditionat 
 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat 
36 Captarea, tratarea si distributia apei 
 360 Captarea, tratarea si distributia apei 
 3600 Captarea, tratarea si distributia apei 
 37 Colectarea si epurarea apelor uzate 
 370 Colectarea si epurarea apelor uzate 
 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate 
 38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor 
reciclabile 
 381 Colectarea deseurilor 
 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 
 3812 Colectarea deseurilor periculoase 
 382 Tratarea si eliminarea deseurilor 
 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 
 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 
 383 Recuperare materialelor 
 3831 Demontarea ( dezasamblarea ) masinilor si a echipamentelor scoase din uz 
pentru recuperarea materialelor 
 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
 39 Activitati si servicii de decontaminare 
 390 Activitati si servicii de decontaminare 
 3900 Activitati si servicii de decontaminare 
41 Constructii de cladiri 



 

 

 411 Dezvoltare ( promovare ) imobiliara 
 4110 Dezvoltare ( promovare ) imobiliara 
 412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 
 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 
 42 Lucrari de geniu civil 
 421 Lucrari de constructii a drumurilor si a cailor ferate 
 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 
 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane. 
 4213 Constructia de poduri si tuneluri 
 422 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare 
 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide 
 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii 
 429 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti 
 4291 Constructii hidrotehnice 
 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. 
 43 Lucrari speciale de constructii 
 431 Lucrari de demolare si de pregatire a terenului 
 4311 Lucrari de demolare a constructiilor 
 4312 Lucrari de pregatire a terenului 
 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 
 432 Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii 
pentru constructii 
 4321 Lucrari de instalatii electrice 
 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 
 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii 
 433 Lucrari de finisare  
 4331 Lucrari de ipsoserie 
 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 
 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor 
 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 
 4339 Alte lucrari de finisare 
 439 Alte lucrari speciale de constructii 
 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 
 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 
45 Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a 
motocicletelor 
 451 Comert cu autovehicule 
 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare ( sub 3,5 tone ) 
 4519 Comert cu alte autovehicule 
 452 Intretinerea si repararea autovehiculelor 
 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor 
 453 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule 
 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 



 

 

 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 
 454 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea 
motocicletelor 
 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea 
motocicletelor 
 46 Comert cu ridicata cu excepta comertului cu autovehicule si motociclete 
 461 Activitati de intermediere in comertul cu ridicata 
 4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile 
si cu 
 semifabricate 
 4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice 
pentru industrie 
 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 
 4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane 
 4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie 
 4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din 
piele 
 4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun 
 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, 
n.c.a. 
 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse 
 462 Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii 
 4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat 
 4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor 
 4623 Comert cu ridicata al animalelor vii 
 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate 
 463 Comert cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului 
 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor 
 4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne 
 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile 
 4634 Comert cu ridicata al bauturilor 
 4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun 
 4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase 
 4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente 
 4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si 
moluste 
 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun 
 464 Comert cu ridicata al bunurilor de consum 
 4641 Comert cu ridicata al produselor textile 
 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei 
 4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de 
radio si televizoarelor 
 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere 



 

 

 4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie 
 4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 
 4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat 
 4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor 
 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc 
 465 Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii 
 4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui 
 4652Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii 
 466 Comert cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri 
 4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor 
 4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte 
 4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii 
 4664 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de 
tricotat 
 4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou 
 4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou 
 4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente 
 467 Comert cu ridicata specializat al altor produse 
 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate 
 4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice 
 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si 
echipamentelor sanitare 
 4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii 
sanitare si de incalzire 
 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice 
 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare 
 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 
 469 Comert cu ridicata nespecializat 
 4690 Comert cu ridicata nespecializat 
 47 Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor 
 471 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate 
 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, 
 bauturi si tutun 
 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse 
 nealimentare 
 472 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si al produselor din 
tutun, in magazine 
 specializate 
 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate 
 4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate 



 

 

 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine 
specializate 
 4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in 
magazine specializate 
 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate 
 4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate 
 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate 
 473 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine 
specializate 
 4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine 
specializate 
 474 Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii in 
magazine specializate 
 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in 
magazine specializate 
 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine 
specializate 
 4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate 
 475 Comert cu amanuntul al altor produse casnice, in magazine specializate 
 4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 
 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor 
pentru vopsit, in magazine specializate 
 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de 
podea, in magazine specializate 
 4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine 
specializate 
 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz 
casnic n.c.a., in magazine specializate 
 476 Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative, in magazine 
specializate 
 4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate 
 4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine 
specializate 
 4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari 
audio/video, in magazine specializate 
 4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate  
 4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate 
 477 Comert cu amanuntul al altor bunuri, in magazine specializate 
 4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate 
 4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine 
specializate 
 4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate 



 

 

 4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine 
specializate 
 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine 
specializate 
 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al 
animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate 
 4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate 
 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate 
 4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine 
 478 Comert cu amanuntul efectuat prin standuri, chioscuri si piete 
 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun 
efectuat prin standuri, chioscuri si piete 
 4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin 
standuri, chioscuri si piete 
 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse 
 479 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine, standuri, 
chioscuri si piete 
 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 
 4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si 
pietelor 
49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte 
 491 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata 
 4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata 
 492 Transporturi de marfa pe calea ferata 
 4920 Transporturi de marfa pe calea ferata 
 493 Alte transporturi terestre de calatori 
 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori 
 4932 Transporturi cu taxiuri 
 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. 
 494 Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare 
 4941 Transporturi rutiere de marfuri 
 4942 Servicii de mutare 
 495 Transporturi prin conducte 
 4950 Transporturi prin conducte 
 50 Transporturi pe apa 
 501 Transporturi maritime si costiere de pasageri 
 5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri 
 502 Transporturi maritime si costiere de marfa 
 5020 Transporturi maritime si costiere de marfa 
 503 Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare 
 5030 Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare 
 504 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare 
 5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare 



 

 

 51 Transporturi aeriene 
 511 Transporturi aeriene de pasageri 
 5110 Transporturi aeriene de pasageri 
 512 Transporturi aeriene de marfa si transporturi spatiale 
 5121 Transporturi aeriene de marfa 
 5122 Transporturi spatiale 
 52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi 
 521 Depozitari 
 5210 Depozitari 
 522 Activitati anexe pentru transporturi 
 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 
 5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa  
 5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene 
 5224 Manipulari 
 5229 Alte activitati anexe transporturilor 
 53 Activitati de posta si de curier 
 531 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal 
 5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal 
 532 Alte activitati postale si de curier 
55 Hoteluri si alte facilitati de cazare 
 551 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 
 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 
 552 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 
 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 
 553 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 
 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 
 559 Alte servicii de cazare 
 5590 Alte servicii de cazare 
 56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie 
 561 Restaurante 
 5610 Restaurante 
 562 Activitati de alimentatie ( catering ) pentru evenimente si alte servicii de 
alimentatie 
 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente 
 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a. 
 563 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 
 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 
58 Activitati de editare 
 581 Activitati de editare a cartilor, ziarelor, revistelor si alte activitati de editare 
 5811 Activitati de editare a cartilor 
 5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare 
 5813 Activitati de editare a ziarelor 
 5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor 



 

 

 5819 Alte activitati de editare 
 582 Activitati de editare a produselor software 
 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator 
 5829 Activitati de editare a altor produse software 
 59 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; 
inregistrari audio si activitati de 
 editare muzicala 
 591 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune 
 5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune 
 5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune 
 5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de 
televiziune 
 5914 Proiectia de filme cinematografice 
 592 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala 
 5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala 
 60 Activitati de difuzare si transmitere de programe 
 601 Activitati de difuzare a programelor de radio 
 6010 Activitati de difuzare a programelor de radio 
 602 Activitati de difuzare a programelor de televiziune 
 6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune 
 61 Telecomunicatii 
 611 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 
 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 
 612 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu 
 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu ( exclusiv prin satelit )  
 613 Activitati de telecomunicatii prin satelit 
 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit 
 619 Alte activitati de telecomunicatii 
 6190 Alte activitati de telecomunicatii 
 62 Activitati de servicii in tehnologia informatiei 
 620 Activitati de servicii in tehnologia informatiei 
 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda ( software orientat client ) 
 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 
 6203 Activitati de management ( gestiune si exploatare ) a mijloacelor de calcul 
 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 
 63 Activitati de servicii informatice 
 631 Activitati ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor 
web si activitati conexe 
 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 
 6312 Activitati ale portalurilor web 
 639 Alte activitati de servicii informationale 
 6391 Activitati ale agentiilor de stiri 
 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a 



 

 

64 Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii 
 641 Intermediere monetara 
 6411 Activitati ale bancii centrale ( nationale ) 
 6419 Alte activitati de intermedieri monetare 
 642 Activitati ale holdingurilor 
 6420 Activitati ale holdingurilor 
 643 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare 
 6430 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare 
 649 Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si 
fonduri de pensii 
 6491 Leasing financiar 
 6492 Alte activitati de creditare 
 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a. 
 65 Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii ( cu exceptia celor din 
sistemul public de asigurari sociale ) 
 651 Activitati de asigurari 
 6511 Activitati de asigurari de viata 
 6512 Alte activitati de asigurari ( exceptand asigurarile de viata ) 
 652 Activitati de reasigurare 
 6520 Activitati de reasigurare 
 653 Activitati ale fondurilor de pensii ( cu exceptia celor din sistemul public de 
asigurari sociale  
 6530 Activitati ale fondurilor de pensii ( cu exceptia celor din sistemul public de asigurari 
sociale ) 
 66 Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de 
pensii 
 661 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de 
asigurari si fonduri de pensii 
 6611 Administrarea pietelor financiare 
 6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare 
 6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si 
fonduri de pensii 
 662 Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii 
 6621 Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor 
 6622 Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari 
 6629 Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii 
 663 Activitati de administrare a fondurilor 
 6630 Activitati de administrare a fondurilor 
68 Tranzactii imobiliare 
 681 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii 
 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii 
 682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 
 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate  



 

 

 683 Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract 
 6831 Agentii imobiliare 
 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 
69 Activitati juridice si de contabilitate 
 691 Activitati juridice 
 6910 Activitati juridice 
 692 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal 
 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal 
 70 Activitati ale directiilor ( centralelor ), birourilor administrative centralizate; activitati 
de management si de 
 consultanta in management 
 701 Activitati ale directiilor ( centralelor ), birourilor administrative centralizate 
 7010 Activitati ale directiilor ( centralelor ), birourilor administrative centralizate 
 702 Activitati de consultanta in management 
 7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii 
 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management 
 71 Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica 
 711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de 
acestea 
 7111 Activitati de arhitectura 
 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 
 712 Activitati de testari si analize tehnice 
 7120 Activitati de testari si analize tehnice 
 72 Cercetare-dezvoltare 
 721 Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie 
 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie 
 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 
 722 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste 
 7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste 
 73 Publicitate si activitati de studiere a pietei 
 731 Publicitate 
 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate 
 7312 Servicii de reprezentare media 
 732 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice 
 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice 
 74 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice 
 741 Activitati de design specializat 
 7410 Activitati de design specializat 
 742 Activitati fotografice 
 7420 Activitati fotografice 
 743 Activitati de traducere scrisa si orala ( interpreti ) 
 7430 Activitati de traducere scrisa si orala ( interpreti ) 
 749 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 



 

 

 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 
 75 Activitati veterinare 
 750 Activitati veterinare 
 7500 Activitati veterinare 
77 Activitati de inchiriere si leasing 
 771 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule 
 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare 
 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele 
 772 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti 
 7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv 
 7722 Inchirierea de casete video si discuri ( CD-uri, DVD-uri ) 
 7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a. 
 773 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile  
 7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole 
 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii 
 7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou ( inclusiv 
calculatoare ) 
 7734 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa 
 7735 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian 
 7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile 
n.c.a. 
 774 Leasing cu bunuri intangibile ( exclusiv financiare ) 
 7740 Leasing cu bunuri intangibile ( exclusiv financiare ) 
 78 Activitati de servicii privind forta de munca 
 781 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca 
 7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca 
 782 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului 
 7820 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului 
 783 Servicii de furnizare si management a fortei de munca 
 7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca 
 79 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si 
asistenta turistica 
 791 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor 
 7911 Activitati ale agentiilor turistice 
 7912 Activitati ale tur-operatorilor 
 799 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 
 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 
 80 Activitati de investigatii si protectie 
 801 Activitati de protectie si garda 
 8010 Activitati de protectie si garda 
 802 Activitati de servicii privind sistemele de securizare 
 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare 
 803 Activitati de investigatii 



 

 

 8030 Activitati de investigatii 
 81 Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri 
 811 Activitati de servicii suport combinate 
 8110 Activitati de servicii suport combinate 
 812 Activitati de curatenie 
 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor 
 8122 Activitati specializate de curatenie 
 8129 Alte activitati de curatenie 
 813 Activitati de intetinere peisagistica 
 8130 Activitati de intetinere peisagistica 
 82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal 
intreprinderilor 
 821 Activitati de secretariat si servicii suport 
 8211 Activitati combinate de secretariat 
 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate 
de secretariat 
 822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica ( call center ) 
 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica ( call center ) 
 823 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 
 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 
 829 Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 
 8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor ( oficiilor ) de raportare a 
creditului 
 8292 Activitati de ambalare 
 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 
 84 Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public 
 841 Administratie publica generala, economica si sociala 
 8411 Servicii de administratie publica generala 
 8412 Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii in domeniul 
ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si al altor activitati sociale, exclusiv protectia 
sociala 
 8413 Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice 
 842 Activitati de servicii pentru societate  
 8421 Activitati de afaceri externe 
 8422 Activitati de aparare nationala 
 8423 Activitati de justitie 
 8424 Activitati de ordine publica si de protectie civila 
 8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora 
 843 Activitati de protectie sociala obligatorie 
 8430 Activitati de protectie sociala obligatorie 
85 Invatamant 
 851 Invatamant prescolar 
 8510 Invatamant prescolar 



 

 

 852 Invatamant primar 
 8520 Invatamant primar 
 853 Invatamant secundar 
 8531 Invatamant secundar general 
 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional 
 854 Invatamant superior 
 8541 Invatamant superior non-universitar 
 8542 Invatamant superior universitar 
 855 Alte forme de invatamant 
 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational 
 8552 Invatamant in domeniul cultural ( limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, 
etc. ) 
 8553 Scoli de conducere ( pilotaj ) 
 8559 Alte forme de invatamant n.c.a. 
 856 Activitati de servicii suport pentru invatamant 
 8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant 
86 Activitati referitoare la sanatatea umana 
 861 Activitati de asistenta spitaliceasca 
 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca 
 862 Activitati de asistenta medicala ambulatorie si stomatologica 
 8621 Activitati de asistenta medicala generala 
 8622 Activitati de asistenta medicala specializata 
 8623 Activitati de asistenta stomatologica 
 869 Alte activitati referitoare la sanatatea umana 
 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana 
 87 Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare 
 871 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala 
 8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala 
 872 Activitati ale centrelor de recuperare pshica si de dezintoxicare, exclusiv 
spitale 
 8720 Activitati ale centrelor de recuperare pshica si de dezintoxicare, exclusiv spitale 
 873 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in 
incapacitate de a se ingriji singure 
 8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in 
incapacitate de a se ingriji singure 
 879 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a. 
 8790 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a. 
 88 Activitati de asistenta sociala, fara cazare 
 881 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane 
aflate in incapacitate de a se ingriji singure 
 8810 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate 
in incapacitate de a se ingriji singure 
 889 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare 



 

 

 8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii 
 8899 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.  
90 Activitati de creatie si interpretare artistica 
 900 Activitati de creatie si interpretare artistica 
 9001 Activitati de interpretare artistica ( spectacole ) 
 9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica ( spectacole ) 
 9003 Activitati de creatie artistica 
 9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole 
 91 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale 
 910 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale 
 9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor 
 9102 Activitati ale muzeelor 
 9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic 
 9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale 
 92 Activitati de jocuri de noroc si pariuri 
 920 Activitati de jocuri de noroc si pariuri 
 9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri 
 93 Activitati spotive, recreative si distractive 
 931 Activitati sportive 
 9311 Activitati ale bazelor sportive 
 9312 Activitati ale cluburilor sportive 
 9313 Activitati ale centrelor de fitness 
 9319 Alte activitati sportive 
 932 Alte activitati recreative si distractive 
 9321 Balciuri si parcuri de distractii 
 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 
94 Activitati asociative diverse 
 941 Activitati ale organizatiilor economice, patronale si profesionale 
 9411 Activitati ale organizatiilor economice si patronale 
 9412 Activitati ale organizatiilor profesionale 
 942 Activitati ale sindicatelor salariatilor 
 9420 Activitati ale sindicatelor salariatilor 
 949 Alte activitati asociative 
 9491 Activitati ale organizatiilor religioase 
 9492 Activitati ale organizatiilor politice 
 9499 Activitati ale altor organizatii n.c.a. 
 95 Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc 
 951 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii 
 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii 
 952 Reparatii de articole personale si de uz gospodaresc 
 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 



 

 

 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si 
gradina 
 9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele 
 9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice 
 9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor 
 9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a. 
 96 Alte activitati de servicii 
 960 Alte activitati de servicii 
 9601 Spalarea si curatarea ( uscata ) articolelor textile si a produselor din blana 
 9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare 
 9603 Activitati de pompe funebre si similare 
 9604 Activitati de intretinere corporala 
 9609 Alte activitati de servicii n.c.a. 
 97 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic  
 970 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic 
 9700 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic 
 98 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate 
consumului propriu 
 981 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate 
consumului propriu 
 9810 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate consumului 
propriu 
 982 Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii 
 9820 Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii 
99 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale 
 990 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale 
 9900 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXA 7 

CERERE DE INSCRIERE 
CONCURS PLANURI DE AFACERI “…………………..” 

 
Judetul .......................................... 

Nume..........................................................Prenume 
................................................nascut(a) la data de............................., avand 
domiciliul/resedinta in (sat, comuna/oras).........................................., Judet 
.........................................., str. .............................................. , nr.........., bloc .............., 
sc......., et ..........., ap. ……., posesor al C.I. seria............., nr......................, eliberata 
de...................................... la data de....................................., cod numeric personal 
..................................................., telefon:.................................; e-mail: 
..............................................., 
 

Titlu plan de afacere: _____________________________________________ 

Codul CAEN ________________________________ 

Nr. pagini Plan de Afaceri: .................... 
 

 

 Sunt de acord cu Regulamentul oficial al concursului si inteleg termenii si 
conditiile acestui concurs. 

 Sunt de acord cu cerintele cuprinse in Ghidul schemei de minimis „Romania 
Start-up Plus” si sunt de acord cu acestea. 
 

 
 
Data _______________                                                                         Semnatura 
___________ 
 
 

 

 

 



 

 

ANEXA 8 
 

DECLARATIE DE ELIGIBILITATE 
 
 

Subsemnatul(a)………………………………………………………………………………..…
………………., posesor/posesoare al(a) BI/CI seria……, nr……………, 
CNP…………………………….……., avand domiciliul in 
localitatea……………………………, judet………………………., 
str…………………………………………, nr……., bl……, sc….., ap….., 
telefon…………………………,   

Absolvent a programului de formare antreprenoriala, autorizat ANC – ”Competente 
antreprenoriale”: 

 Curs organizat prin proiectul __________________ 

 Curs , cu durata minima de 40 ore, organizat in afara proiectului de 
________________________________________ pentru care anexez copia 
certificatului de absolvire. 

a) declar pe propria raspundere ca fac parte din una din categoriile urmatoare: 

 somer,  

 persoana inactiva,  

 persoana care are un loc de munca si intentioneaza sa infiinteaze o afacere in 
scopul crearii de noi locuri de munca 

 

b) declar pe propria raspundere ca intentionez sa infiintez o afacere nonagricola 
ce va avea sediul si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru in judetul 
__________________________________  

c) declar pe propria raspundere ca intentionez sa infiintez o intreprindere cu una 
din urmatoarele forme juridice: 

□ Societate cu raspundere limitata (S.R.L) 

□ Persoana fizica autorizata (PFA) 

□ Intreprindere individuala (II) 

□ Intreprindere familiala (IF) 

□ Alta forma juridica (specificati ce tip) ……………………….. 

Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul 
Penal privind falsul in declaratii, ca toate datele din prezenta declaratie corespund 
realitatii. 
 



 

 

Data _______________                                                                       

Semnatura_______________ 


