Metodologie planuri afaceri
in cadrul proiectului ”Servicii integrate inteligente pentru reducerea numărului de persoane marginalizate din comuna Valea Ierii, județ Cluj”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Titlu proiect: ”Servicii integrate inteligente pentru reducerea numărului de persoane marginalizate din comuna Valea Ierii, județ Cluj”
cod SMIS 2014+: 115269
Comuna Valea Ierii, județ Cluj (Beneficiar)
Adresa: România, comuna Valea Ierii nr. 50, județ Cluj, cod 625200
Tel. / Fax: 0374961930 / 0374091297
E-mail: primaria_valea_ierii@yahoo.com

PLAN DE AFACERI
Titlul “………………………………”

1. DATE GENERALE
Denumirea întreprinderii
Nume și prenume participant
CNP
Seria și numărul actului de identitate
Județ de domiciliu/reședință

 Jud. Cluj, orasul Valea Ierii

Adresa
Număr de telefon
E-mail
 Angajat

Statut

 Șomer
 Persoană inactivă
Județul de implementare a afacerii

 Jud. Cluj, orasul Valea Ierii

Cod CAEN aferent activității finanțate
Număr de locuri de muncă nou create (total) din care femei
Valoarea totală a investițiilor

.......................................... lei

Valoarea contribuției proprii

....................................... lei,
...............%
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2. Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri
a) Vă rugăm să prezentați succint care este viziunea dumneavoastră asupra afacerii.
Ce și cum se dorește a fi organizația în viitor?
…………………………………………………………….
b) Care este esența afacerii? Ce și cum anume va genera bani și profit? (de ex: De la ce a pornit ideea de afacere, dacă există un studiu relevant
pe baza căruia s-a inițiat acest tip de afacere.)
Detaliați activitatea aferentă codului CAEN pe care accesați programul, factorii pe care îi considerați relevanți pentru afacerea dumneavoastră
(ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veți utiliza, experiența anterioară a întreprinzătorului, etc.)
…………………………………………………………….
c) Care sunt obiectivele afacerii pentru următorii 3 ani?
Definiți obiective SMART (Specifice, Măsurabile, Accesibile, Relevante, Încadrate în Timp) – minim 3 obiective.
……………………………………………
d) Care sunt activitățile necesare implementării proiectului? Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de
implementare a proiectului.
Ex:
▪

Asigurarea spațiului productiv/comercial prin închiriere, elaborare proiecte tehnice necesare;

▪

Amenajarea spațiului; achiziționarea de utilaje, echipament, mobilier; obținere avize, acorduri, autorizații necesare implementării
proiectului;

▪

Recrutare/selecție/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal;

▪

Acțiuni de promovare a produselor/serviciilor;
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▪

Aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condițiilor tehnico-economice, sanitare, etc.

e) Ce rezultate estimați că veți obține prin implementarea planului de afaceri?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
f) Care sunt principalele riscuri asociate cu implementarea planului de afaceri/derularea afacerii?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
g) Prezentați contribuția la principiile orizontale
▪

Propuneți măsuri care vor promova concret implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/furnizare de bunuri/prestare de servicii
și/sau execuție de lucrări;
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪

În cadrul afacerii veți realiza activități care promovează concret dezvoltarea durabilă? Dacă da, descrieți care vor fi aceste activități.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪

În cadrul afacerii veți implementa activități care vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor? Dacă da, descrieți care vor fi aceste activități.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪

În cadrul afacerii veți realiza activități care promovează concret inovarea socială? Dacă da, descrieți care vor fi aceste activități.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪

În cadrul afacerii veți realiza activități care promovează concret cercetarea, dezvoltarea tehnologică și/sau inovarea? Dacă da, descrieți
care vor fi aceste activități.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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3. Analiza SWOT a afacerii
a) Care sunt punctele tari care te determină să crezi că afacerea va avea succes? – minim 2 puncte tari
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Care sunt punctele slabe ale afacerii? – minim 2 puncte slabe
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Care sunt oportunitățile de dezvoltare ale afacerii? – minim 2 oportunități
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
d) Care sunt amenințările care pot încetini/împiedica dezvoltarea afacerii? – minim 2 amenințări
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Schema organizatorică și politica de resurse umane
a) Prezentați structura organizatorică a viitoarei afaceri, descriind atribuțiile, expertiza și responsabilitățile personalului. Evidențiați
studiile/specializările fiecăreia dintre persoane, care sunt relevante pentru domeniul de activitate al firmei.
Nume, prenume

Vârsta

Funcția în societate și principalele

Experiența în domeniu

Studii/Specializări cu impact

responsabilități pe scurt

asupra afacerii propuse

b) Descrieți și explicați politica de resurse umane:
▪

Cum se va realiza monitorizarea personalului (modalități de supraveghere a personalului angajat)? Descrieți modalitățile de supraveghere a
personalului și impactul acestora în activitate
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……………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪

Care va fi modul de salarizare a personalului (descrieți modul de salarizare/plată, premiere, penalizare)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………

▪

Cum va fi asigurată securitatea muncii (metodele folosite pentru protecția muncii)? Descrieți detaliat dacă va exista un compartiment/persoană
cu

specializare

în

acest

domeniu

sau

se

va

apela

la

o

firmă

care

să

asigure

acest

tip

de

serviciu

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul principal al afacerii
a) Precizați în ce constă proiectul (înființarea unei capacități de producție/servicii) și descrieți detaliat produsele/serviciile/lucrările care fac obiectul
principal al afacerii:
▪

În cazul produselor prezentați o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanțe, utilitate, căror nevoi răspund, etc.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪

În cazul serviciilor, descrieți trăsăturile caracteristice ale acestora, în așa fel încât să se înțeleagă la ce servesc serviciile prestate de
dumneavoastră;

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪

În cazul comerțului, precizați gama de produse pe care le vindeți și aria de valorificare, dacă vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata
și dacă veți furniza servicii specifice (post vânzare, transport, garanție, reparații, etc.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Prezentați fluxul activității pentru care se solicită finanțare și principalele utilaje și echipamente utilizate
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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c)Prezentați și argumentați caracterul inovativ al produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul principal al afacerii, dacă există.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Analiza pieței de desfacere și a concurenței
Definiți piața afacerii (prezentați localizarea și caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastră de piață, căror nevoi se adresează: de ex.
alimentație, vestimentație, electro-casnice, birotică, turism, etc.) și prezentați profilul potențialilor clienți (vârstă, sex, localizare, venituri, etc.). De
asemenea, prezentați principalele caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dumneavoastră (cerere zilnică anuală, de sezon)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Descrierea concurenței – Ce firme oferă produse/servicii identice sau similare pe segmentul dumneavoastră de piață? Enumerați principalele
firme concurente, interne sau externe – dacă este cazul. Descrieți principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor dumneavoastră în
raport cu cele oferite de concurență
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Strategia de marketing

a)

Prezentați politica produsului. Descrieți modul de prezentare a produsului/serviciului, forme de prezentare din punct de vedere al
greutății/dimensiunilor, ambalaje, tip de garanții și servicii prestate, dacă aveți un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de
produse/servicii, etc.

b)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prezentați politica de prețuri. Precizați modul în care se va stabili prețul produsului/serviciului, dacă și când veți oferi reduceri de prețuri, cum
vă situați față de concurenți, explicați de ce.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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c)

Prezentați modalități de vânzare. Precizați care sunt modalitățile dumneavoastră de vânzare a produselor/serviciilor: cu ridicata, cu amănuntul,
prin magazine proprii, rețea de magazine specializate, la domiciliul clientului, dacă veți angaja vânzători sau veți folosi comercianți independenți,
dacă veți face export, etc.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

d)

Prezentați activitățile de promovare a vânzărilor. Prezentați metodele de promovare a vânzărilor care se vor utiliza (ex: publicitate, lansare
oficială, pliante, broșuri, plata în rate)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Bugetul investitiei

Se vor completa Anexa 1.a.Devizul investitiei si Anexa 1.b Grafic cheltuieli eligibile
Se va prezenta justificarea devizului investitiei cu detalierea cheltuielilor, în preţuri unitare şi totale, pe capitole de cheltuieli.
Costurile vor fi realiste (corect estimate) şi necesare pentru realizarea activitatilor prevazute.
9. Proiectia fluxului de numerar
Se va complete Anexa 1.c – Proiectia Fluxului de numerar.
Detaliaţi şi explicaţi ipotezele care au stat la baza realizării previziunilor pentru perioada de finantare a cheltuielilor prin schema de ajutor de minimis şi perioada de sustenabilitate de 3 ani
a intreprinderii nou înfiinţate, de la finalizarea investiţiei.
Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza realizării previziunilor.
Se vor detalia cheltuielile previzionate, în preţuri unitare şi totale, pe capitole de cheltuieli.
Se vor detalia vanzarile previzionate pe baza ipotezelor asumate.
Se va detalia modul de asigurare a surselor proprii de finanţare.
Costurile vor fi realiste (corect estimate) şi necesare pentru realizarea activitatilor prevazute.
Proiectiile financiare se realizeaza pentru perioada finantarii (12 luni) si o perioada de 3 ani dupa finalizarea perioadei finantarii.
Trebuie sa existe corelare intre devizul investitiei si proiectiile financiare.

Nume / Prenume:…………………………………..
Semnătura:………………………………………..
Data:……………
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Anexa 1.c - Proiecţia fluxului de numerar
Nr.
crt
.

Explicaţii / lună

I

Sold iniţial
disponibil (casă şi
bancă)
Intrări de
lichidităţi
(1+2+3+4)
din vânzări/prestari
servicii
din credite primite

A

1
2
3

4.

B
1

PERIOADA DE IMPLEMENTARE
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

Total
anul
1

PERIOADA DE SUSTENABILITATE
Total

Total

Total

An 1

An 2

An 3

alte intrări de
numerar (aport
propriu, venituri
financiare, alte
venituri din
exploatare etc.)*
Venituri din
subventii (ajutor de
minimis)
Total disponibil
(I+A)
Utilizari numerar
din exploatare
Cheltuieli cu materii
prime şi materiale
consumabile
aferente activităţii
desfaşurate
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2

Cheltuieli de
personal (Salarii
(inclusiv cheltuielile
aferente), cheltuieli
de deplasare,
diurna)

3

Chirii

4

Utilităţi

5

Costuri funcţionare
birou
Cheltuieli de
marketing
Asigurări

6
7
8
9
10

11
C
D

Reparaţii/Întreţiner
e
Servicii cu terţii**
Impozite, taxe şi
vărsăminte
asimilate
Alte cheltuieli
Cheltuieli pentru
investiţii
Credite
Creditul solicitat

1

rambursări rate de
credit scadente
dobânzi şi
comisioane
Plăţi/încasări
pentru impozite şi
taxe (1-2+3)
Plăţi TVA***

2

Rambursări TVA***

1
2
E
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3

Impozit pe
profit/venit
Dividende

F

Total utilizări
numerar
(B+C+D+E+F)
Flux net de
lichidităţi (A-G)
Sold final
disponibil (I+H)

G

H
II

Anexa 2
Grila de verificare a conformitatii administrative si eligibilității Planului de afaceri
Nr. acordat in Registrul de evidență a planurilor de afaceri .....................
Titlul planului de afaceri...........................................................................
Autorul planului de afaceri.......................................................................
Nr
crt
1
2
3

Documente solicitate pentru verificare conformitate si eligibilitate
Dosarul Planului de afaceri a fost depus în termenul şi locaţia menţionate în ghidul solicitantului
Planul de afaceri şi anexele sale sunt în plic inchis şi plicul poartă toate detaliile de identificare prevăzute în Metodologia de organizare a
concursului de planuri de afaceri
Planul de afaceri şi documentele anexate sunt completate la calculator în limba română, conform prevederilor din Metodologia de organizare a
concursului de planuri de afaceri
Participantul este inscris in grupul tinta al proiectului si are varsta peste 18 ani
Participantul a absolvit un curs de formare antreprenoriala (in cadrul proiectului sau organizat de catre terti)
Declaraţia de angajament semnată în original de către participant
Declaraţia de eligibilitate semnată în original de către participant
Declaratia de evitare a incompatibilităţii semnată în original de către participant
Planul de afaceri si anexele respectă modelul standard
Domeniul de activitate în care se realizează investiţia nu se afla in categoria celor exceptate pentru acordarea ajutorului de minimis
Planul de afaceri include activitati si cheltuieli eligibile
Valoarea cheltuielilor eligibile este maxim ………….. lei

4
5
6
7
8
9
10
11
12
Atenție!
Pentru minim un criteriu evaluat cu „nu”, planul de afaceri va fi respins.
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DA

NU

NA

Anexa 3
Grila de evaluare tehnico-financiara a Planului de afaceri
Nr. acordat in Registrul de evidență a planurilor de afaceri .....................
Titlul planului de afaceri...........................................................................
Autorul planului de afaceri.......................................................................

Criteriu
1.
a)

DATE GENERALE
Minim un loc de muncă creat în plus față de cel obligatoriu

Punctaj
maxim
acordat
11 p
5p

b)
Intreprinderea infiinţată în cadrul schemei de ajutor de minimis a prevazut angajarea a cel putin o
femeie
c)
Valoarea procentului aferent contributiei proprii la cheltuielile eligibile este ≥10% din valoarea eligibilă
a proiectului

3p

2. DESCRIEREA AFACERII ȘI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI
a) Prezentați viziunea asupra afacerii

20 p
2p

b) Descrieți afacerea

5p

c) Definiți obiectivele pentru următorii 3 ani

3p

d)

Prezentați activitățile necesare implementării proiectului

3p

5p

Punctaj
obtinut

Observatii cu privire la modalitatea de
acordare a punctelor
0 p – Nu
5 p – Da
0 p – Nu
3 p – Da
0 p – Nu
3 p – Da

0 p – nu a fost prezentată viziunea afacerii
1 p – a fost prezentată viziunea afacerii sumar
și/sau neargumentat
2 p – a fost prezentată
viziunea afacerii complet și argumentat
0 p – nu este descrisă afacerea
2,5 p – afacerea este descrisă sumar
5 p – afacerea este descrisă
și sunt abordate corect și complet toate
subpunctele solicitate
0 p – nu au fost definite obiective
1.5 p – obiectivele definite nu sunt SMART sau
acestea nu sunt corelate cu bugetul și/sau
informațiile prezentate în planul de afaceri
3 p – Au fost definite obiective SMART corelate
și în strânsă legătură cu planul de afaceri
0 p – nu sunt prezentate activitățile necesare
implementării planului de afaceri
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e)

Prezentați riscurile afacerii

5p

3. ANALIZA SWOT A AFACERII

4p

a) Analiza SWOT a afacerii

4p

4. SCHEMA ORGANIZATORICĂ ȘI POLITICA DE RESURSE UMANE
a) Prezentați structura organizatorică necesara pentru desfasurarea viitoarei afaceri

13 p
3p

b) Solicitantul subvenției a absolvit cursul de competențe antreprenoriale în cadrul proiectului

5p

c) Calificările/studiile/specializările personalului sunt relevante pentru domeniul de activitate al firmei

2p

d) Descrieți și explicați politica de resurse umane

3p

5. DESCRIEREA PRODUSELOR, SERVICIILOR, LUCRĂRILOR CARE FAC OBIECTUL PRINCIPAL AL
AFACERII

12 p

a)

Descrierea produselor, serviciilor, lucrărilor care fac obiectul principal al afacerii

2,5 p – activitățile necesare implementării
planului de afaceri sunt prezentate sumar și/sau
incomplet și/sau într-un mod neorganizat
5 p – activitățile necesare implementării planului
de afaceri sunt prezentate complet, detaliat și
într-un mod organizat
0 p – nu sunt identificate și prezentate riscurile
afacerii
2,5 p – riscurile afacerii sunt identificate și
prezentate sumar și neargumentat
5 p – riscurile afacerii sunt identificate și
prezentate detaliat și argumentat
0 p – nu este realizată analiza SWOT a afacerii
2 p – analiza SWOT este incompletă și/sau
elementele acesteia sunt incorecte
4 p – analiza SWOT este corectă și completă
0 p – nu sunt prezentate informații
1.50 p – sunt prezentate informații incomplete
și/sau fără argumentare
3 p – sunt prezentate informații complete și
argumentate
2 p – Nu
5 p – Da
0 p – Nu
2 p – Da
0 p – Nu sunt prezentate informații
1.5 p – sunt prezentate informații incomplete
și/sau fără argumentare
3 p – sunt prezentate informații complete și
argumentate

0 p – Produsele, serviciile, lucrările nu sunt
descrise
3 p - Produsele, serviciile, lucrările sunt
descrise neclar, incomplet
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
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b)
Prezentarea fluxului activității pentru care se solicită finanțare și principalele utilaje și echipamente
utilizate

6p

6. ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE ȘI A CONCURENȚEI

8p

a) Definiți piața afacerii

4p

b) Descrierea concurenței

4p

7. STRATEGIA DE MARKETING

8p

a) Prezentați politica produsului

2p

b) Prezentați politica de prețuri

2p

c)Prezentați modalitățile de vânzare

2p

d)Prezentați activitățile de promovare a vânzărilor

2p

6 p - Produsele, serviciile, lucrările sunt
descrise clar și detaliat
0 p – nu este prezentat fluxul activității
3 p – fluxul activității este prezentat incomplet
și/sau haotic
6 p – fluxul activității este prezentat complet în
ordine cronologică și logică
0 p – nu sunt prezentate informații
2 p – sunt prezentate informații incomplete
și/sau fără argumentare
4 p – sunt prezentate informații complete și
argumentate
0 p – nu sunt prezentate informații
2 p – sunt prezentate informații incomplete
și/sau fără argumente
4 p – sunt prezentate informații complete și
argumentate
0 p – nu sunt prezentate informații
1 p – sunt prezentate informații incomplete
și/sau fără argumentare
2 p – sunt prezentate informații complete și
argumentate
0 p – nu sunt prezentate informații
1 p - sunt prezentate informații incomplete
și/sau fără argumentare
2 p – sunt prezentate informații complete și
argumentate
0 p – nu sunt prezentate informații
1 p - sunt prezentate informații incomplete
și/sau fără argumentare
2 p – sunt prezentate informații complete și
argumentate
0 p – nu sunt prezentate informații
1 p - sunt prezentate informații incomplete
și/sau fără argumentare
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2 p – sunt prezentate informații complete și
argumentate
8. BUGETUL INVESTITIEI
a) Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite
cheltuieli au fost respectate conform prevederilor prezentei metodologii

18 p
5p

b) Costurile din devizul investitiei sunt realiste – corect estimate – și respectă principiul eficienței utilizării
fondurilor publice

4p

Costurile din devizul investitiei sunt detaliate și necesare pentru implementarea proiectului

4p

c)

0 p – Cheltuielile nu au fost corect încadrate în
categoria celor eligibile sau neeligibile, iar
pragurile pentru anumite cheltuieli nu au fost
respectate
2 p – au fost respectate în proporție redusă –
sub 50% - pragurile pentru anumite cheltuieli,
precum și încadrarea corectă a cheltuielilor în
categoria celor eligibile sau neeligibile
4 p – au fost respectate în proporție majoritară
atât pragurile pentru anumite cheltuieli, cât și
încadrarea corectă a cheltuielilor în categoria
celor eligibile sau neeligibile
5 p – cheltuielile au fost corect încadrate în
categoria celor eligibile sau neeligibile, iar
pragurile pentru anumite cheltuieli au fost
respectate
0 p – costurile nu sunt realiste – corect estimate
– și nu respectă principiul eficienței utilizării
fondurilor publice
2 p – costurile sunt estimate realist în proporție
redusă, din punct de vedere al corectitudinii și
respectă principiul eficienței utilizării fondurilor
publice
3 p – majoritatea costurilor sunt realiste – corect
estimate – și respectă principiul eficienței
utilizării fondurilor publice
4 p – costurile sunt realiste – corect estimate- și
respectă principiul eficienței utilizării fondurilor
publice
0 p – costurile din devizul investitiei nu sunt
justificate
2 p – costurile din devizul investitiei sunt
descrise sumar, fără a fi justificate
3 p – majoritatea costurilor sunt detaliate și
necesare pentru implementarea proiectului
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d)

Previzionarea cheltuielilor și a veniturilor

5p

9.COERENȚA ȘI CORELAREA SECȚIUNILOR PLANULUI DE AFACERI

6p

TOTAL

100 p

4 p – toate costurile din devizul investitiei sunt
detaliate și necesare pentru implementarea
proiectului
0 p – valorile cuprinse în fluxul de numerar nu
sunt susținute de o justificare corectă
2.5 p – valorile cuprinse în fluxul de numerar
sunt susținute concret de o justificare corectă
doar pentru anumite tipuri de venituri/cheltuieli
5 p – toate valorile cuprinse în fluxul de numerar
sunt susținute concret de o justificare corectă
0 p – informațiile prezentate în secțiunile
planului de afaceri se contrazic și/sau nu sunt
corelate și/sau nu sunt coerente
3 p – informațiile prezentate în secțiunile
planului de afaceri sunt coerente, dar există
anumite lacune/necorelări
6 p – informațiile prezentate în secțiunile
planului de afaceri sunt coerente și corelate

Punctajul minim pe care un Plan de afaceri trebuie sa il obtina pentru a fi selectat spre finantare este de 50 puncte.
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Anexa 4
Declarație
privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul planului de afaceri
propus spre finanțare din Schema de ajutor de minimis
[Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului ajutorului
de minimis]
A.
Datele de identificare a persoanei juridice
Codul de identificare: [CIF]
Denumirea: [Denumirea solicitantului]
Domiciliul fiscal: [Județul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poștal, Sectorul, Telefon, Fax, Email]
B.
Datele de identificare a planului de afaceri
Denumirea planului de afaceri: [Titlu]
C.
[Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare
pentru planul de afaceri menționat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal,
declar că sunt:
☐persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal
☐persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal
D.
[Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare
pentru planul de afaceri menționat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal,
declar că pentru achizițiile din cadrul planului de afaceri cuprinse în tabelul de mai jos TVA
este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform
prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 .
Nr.
Crt.

Obiectul achiziției

Scopul achiziției /
Activitatea prevăzută în cadrul planului
de afaceri1

1.

[Obiectul achiziției]

[Detalii]

2.

[Obiectul achiziției]

[Detalii]

3.

[Obiectul achiziției]

[Detalii]

4.

[Obiectul achiziției]

[Detalii]

5.

[Obiectul achiziției]

[Detalii]

6.

[Obiectul achiziției]

[Detalii]

7.

[Obiectul achiziției]

[Detalii]

8.

[Obiectul achiziției]

[Detalii]

9.

[Obiectul achiziției]

[Detalii]

10.

[Obiectul achiziției]

[Detalii]

[Numele și funcția reprezentantului legal al solicitantului]

1

Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din planul de afaceri.
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Anexa 5
Declaraţie de angajament

Subsemnatul/a ................................CNP.......................................posesor al CI seria ... nr.
....................., eliberată la data de...............de catre........................, în calitate de solicitant de
finanţare pentru implementarea Planului de afaceri, cunoscand ca falsul in declaratii este
pedepsit de legea penala, conform prevederilor din Codul Penal, declar pe propria raspundere
ca:
• Voi avea calitatea de asociat unic sau asociat majoritar si administrator in cadrul intreprinderii
care se va infiinta cu ajutorul de minimis acordat;
• Nu am/voi avea calitatea de asociat in cadrul altei intreprinderi care se va infiinta cu ajutorul
de minimis;
• Intreprinderea care se va infiinta va fi legal constituita si isi va desfasura activitatea pe
teritoriul Romaniei;
• Mă oblig să respect condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului, respectiv:
angajarea a minimum 1 persoana in cadrul afacerii finantate prin schema de minimis;
asigurarea functionarii intreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioada de
minimum 12 luni de la semnarea contractului de subventie;
asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, in care beneficiarul sa
asigure continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii locurilor de munca;
respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat in cadrul proiectului.
• Voi implementa întocmai şi la termen planul de afaceri pentru care se solicită finanţarea
nerambursabilă;
• Voi pastra destinatia bunurilor achiziţionate cu finanţare din prezenta schemă de minimis pe
o durata de minimum 3 ani de la finalizarea proiectului;
• Voi finanta toate costurile neeligibile (şi conexe) aferente planului de afaceri;
• Voi asigura resursele financiare necesare implementării optime a planului de afaceri în
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile (in cazul in care planul de
afaceri se va implementa in baza mecanismului cererilor de rambursare clasice);
• Imi rezerv dreptul de a implementa planul de afaceri, in cazul unor intarzieri, in conditiile
rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile;
• Voi respecta, pe durata implementării planului de afaceri, prevederile legislaţiei comunitare
şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei
energetice, achiziţiilor publice şi a schemei de minimis.
Nume/Prenume:
Semnătura:

Data:
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Anexa 6
Declaraţie de eligibilitate
Subsemnatul/a ..................................... CNP………………………………………posesor al CI
seria ... nr. ....................., eliberată la data………….. de catre………………………….., în
scopul participarii mele la Concursul de planuri de afaceri, cunoscând că falsul în declaraţii
este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal, declar pe propria
răspundere că:
Am fost informat/a si am luat la cunostinta de conditiile de eligibilitate si criterille de
acordare a ajutorului de minimis in cadrul schemei de ajutor de minimis
Fac parte din grupul tinta al proiectului si am urmat:
□ un curs de formare antreprenoriala in cadrul proiectului ”Servicii integrate inteligente pentru
reducerea numărului de persoane marginalizate din comuna Valea Ierii, județ Cluj”
□ un curs de formare antreprenoriala organizat de catre terti *
*Bifati una din cele doua optiuni.
Nu am fost supus in ultimii 3 ani unei condamnari pronuntate printr-o hotarâre
judecatoreasca definitiva si irevocabila, din motive profesionale sau etic-profesionale;
Nu am fost condamnat printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru
frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul
intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
Nu furnizez informaţii false;
Sunt direct responsabil/ă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu
actionez ca intermediar pentru proiectul propusa a fi finanţata;
Depun un singur plan de afaceri in cadrul Concursului de planuri de afaceri;
Nu beneficiez de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru acelasi tip de cheltuieli
eligibile;
Intreprinderea infiintata pe baza Planului de afaceri selectat:
a) nu îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de
Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea
comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;
b) nu îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum
sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
c) nu işi desfășoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării produselor agricole,
prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:
- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în
cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către
producători primari.
Intreprinderea infiintata pe baza Planului de afaceri selectat nu va avea ca scop
obţinerea de sprijin financiar pentru:
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a)
susţinerea financiară a activităţilor de export către terţe ţări sau către State Membre,
legată direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau
pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
b)
folosirea marfurilor naţionale în detrimentul celor importate;
c)
achiziţionarea de vehicule de transport rutier de mărfuri.
Intreprinderea infiintata pe baza Planului de afaceri selectat va fi inregistrata în orasul
Valea Ierii, judeţul Cluj.
Nume şi prenume:
…………………………….
Semnatura:
……………………………

Data:
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Anexa 7
Declaraţie de evitare a incompatibilităţii

Subsemnatul/a ................................CNP.......................................posesor al CI seria ... nr.
....................., eliberată la data de...............de catre........................, cunoscand ca falsul in
declaratii este pedepsit de legea penala, conform prevederilor din Codul Penal, în calitate de
solicitant in cadrul concursului de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului ”Servicii
integrate inteligente pentru reducerea numărului de persoane marginalizate din comuna Valea
Ierii, județ Cluj”, ID 115269, declar pe propria răspundere că nu fac parte din echipa de
implementare a proiectului (atat a beneficiarului cat si a partenerilor).
Nume si prenume:
Data
..............................................

Semnătura
..............................................
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Anexa 8
Cerere tip de înscriere și înregistrare Plan de afaceri

Nr. ................../................................
Subsemnatul/a ..................................... CNP………………………………………posesor al CI
seria ... nr. ....................., eliberată la data………….. de catre………………………….., vă rog
să-mi aprobaţi cererea de înscriere şi de participare la Concursul de Planuri de afaceri
organizat în cadrul proiectului ”Servicii integrate inteligente pentru reducerea numărului de
persoane marginalizate din comuna Valea Ierii, județ Cluj”, ID 115269.
Prin prezenta, vă înaintez Planul de Afaceri elaborat de către subsemnatul(a) spre a fi evaluat
în cadrul Concursului de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului sus amintit.
Menţionez că am luat la cunoştinţă despre informaţiile cuprinse în Metodologia de organizare
a concursului de planuri de afaceri în cadrul proiectului ”Servicii integrate inteligente pentru
reducerea numărului de persoane marginalizate din comuna Valea Ierii, județ Cluj”, ID 115269
şi sunt de acord cu acestea.
Solicitant Concurs Planuri de afaceri

Nume: ..............................................................................
Prenume: ........................................................................
Semnătura:
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Anexa 9
Contestaţie rezultate Concurs Planuri de afaceri

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

Subsemnatul/a ................................CNP.......................................posesor al CI seria ... nr.
....................., eliberată la data de...............de catre........................, in calitate de solicitant in
cadrul Concursului de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului ”Servicii integrate
inteligente pentru reducerea numărului de persoane marginalizate din comuna Valea Ierii,
județ Cluj”, ID 115269, doresc sa contest rezultatele evaluarii care au fost publicate in data
de................
Am fost informat și am luat la cunoștință de prevederile Schemei de minimis precum și a
prevederilor Metodologiei de evaluare și selecție planuri de afaceri și sunt de acord cu acestea.
Prin prezenta, solicit: .......................................................................

Solicitant Concurs Planuri de afaceri
Nume: ..............................................................................
Prenume: ........................................................................
Semnătura: ..............................................................
Data........................................
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Anexa 10
Declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis
Subsemnatul/Subsemnata ……….............……….........., identificat/identificată cu actul de
identitate seria ............, nr. ...……........, eliberat de ....…….......…….. la data de ..................,
cu domiciliul în localitatea .................……………., str. .....………………………………........ nr.
........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ............………………., în calitate de
reprezentant legal a .............……………………………………..…………., declar pe propria
răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi
complete.
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine
avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea în cadrul prezentului
proiect nu au făcut/nu fac obiectul finanțării din surse de finanțare similare (ajutor de stat) si
nu sunt solicitate pentru:
a)
Ajutoare acordate întreprinderilor care-si desfășoară activitatea în sectoarele
pescuitului si 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)
ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției
primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
c)
ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul
transformării si 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)
ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre,
respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării si
funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea
de export;
e)
ajutoare subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate;
f)
ajutoare pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani :
a)
nu am beneficiat de ajutoare de minimis;
b)
am beneficiat de următoarele ajutoare de minimis*:
Nr.
Crt.

Anul acordării
ajutorului de
minimis

Forma ajutorului
de minimis

Furnizorul
ajutorului de
minims

Actul normativ în
baza căruia a
beneficiat de
finanţare

Cuantumul
ajutorului
acordat

TOTAL
TOTAL
*Tabelul se completează doar în situația în care a fost bifata opțiunea (b)

Semnătura autorizată şi ştampila
Numele……………………………
Semnătura .......................................
Data semnării ...................................
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Titlu proiect: ”Servicii integrate inteligente pentru reducerea numărului de persoane marginalizate din comuna Valea Ierii, județ Cluj”
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Declaratie privind parcurgerea unui curs de calificare in cadrul proiectului
Subsemnatul/Subsemnata ……….............……….........., identificat/identificată
cu actul de identitate seria ............, nr. ...……........, eliberat de ....…….......…….. la
data de .................., cu domiciliul în localitatea .................……………., str.
.....………………………………........ nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. .........,
sectorul/judeţul ............………………., declar pe propria răspundere urmatoarele:
Am urmat un curs de calificare in cadrul proiectului “Servicii integrate inteligente
pentru reducerea numărului de persoane marginalizate din comuna Valea Ierii, județ
Cluj” - cod SMIS 2014+: 115269
Sau
Ma angajez sa urmez un curs de calificare in cadrul proiectului “Servicii integrate
inteligente pentru reducerea numărului de persoane marginalizate din comuna Valea
Ierii, județ Cluj” - cod SMIS 2014+: 115269 in caz contrar imi asum ca finantatorul
poate decide descalificarea proiectului si solicita restituirea intregii valori primite prin
microgrant.

Numele……………………………
Semnătura .......................................
Data semnării ...................................
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Declaratie pe propria raspundere privind deschiderea societatii comerciale
Subsemnatul/Subsemnata ……….............……….........., identificat/identificată
cu actul de identitate seria ............, nr. ...……........, eliberat de ....…….......…….. la
data de .................., cu domiciliul în localitatea .................……………., str.
.....………………………………........ nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. .........,
sectorul/judeţul ............………………., declar pe propria răspundere ca in situatia in
care planul meu de afaceri va fi declarat castigator, voi prezenta documentele
doveditoare de deschidere a societatii comerciale pana la data de 24 august 2020 in
caz contrar finantatorul putand lua decizia de descalificare a proiectului.

Numele……………………………
Semnătura .......................................
Data semnării ...................................

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Titlu proiect: ”Servicii integrate inteligente pentru reducerea numărului de persoane marginalizate din comuna Valea Ierii, județ Cluj”
cod SMIS 2014+: 115269
Comuna Valea Ierii, județ Cluj (Beneficiar)
Adresa: România, comuna Valea Ierii nr. 50, județ Cluj, cod 625200
Tel. / Fax: 0374961930 / 0374091297
E-mail: primaria_valea_ierii@yahoo.com

