
 
 

 

 

 

ANEXA 1: PLAN DE AFACERI 

Proiect: “InnoHub - Student inovator, Antreprenor de succes”, cod SMIS 140381 

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

 

 

PLAN DE AFACERI  

 

I. INFORMATII DE IDENTIFICARE  
1. Denumire  
2. Forma juridica  
3. Cod CAEN  
4. Platitor de TVA? 

Da 
Nu 

5. Locatia de implementare 
- Sediu social: 
Localitate  
Judet  
Regiune 
- Puncte de lucru: 
Localitate  
Judet  
Regiune 

6. Responsabil legal  
Nume si prenume  
CI  
Telefon  
E-mail  

7. Structura actionariatului  
Nume si prenume Pozitia (ex.: reprezentant 

legal, adminsitrator, actionar, 
membru, etc.) 

Pondere in Capital 
social % 



 
 

 

 

   

   

   

8. Locuri de munca create in perioada de implementare a planului de afaceri 
prezentat  

9. Valoarea ajutorului de minimis solicitat  
 
 

II. DESCRIEREA AFACERII SI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE 
AFACERI  
II.1. DESCRIEREA AFACERII (rezumat – max. 3000 caractere) 
Realizati pe scurt o sinteza a planului de afaceri din care sa reiasa continutul acestuia, 
activitati necesare care sa conduca la realizarea celor propuse, detalii despre activitatea 
aferenta codului CAEN, aspecte relevante privind afacerea ce urmeaza a fi infiintata 
(experienta anteriara a antreprenorului, tehnologii utilizate, caracteristici ale pietei etc), 
misiunea afacerii, motivatia, etc. Mentionati, daca este cazul, caracterul inovativ sau de 
unicitate al afacerii. 
II.2. OBIECTIVUL GENERAL SI OBIECTIVELE SPECIFICE ALE AFACERII (max. 1000 
caractere) 
Prezentati obiectivul general si maxim 3 obiective specifice economice preconizate a se 
atinge; Obiectivele trebuie sa fie formulate clar, cuantificabile si in strasa corelare cu 
activitatile si rezultatele prevazute a se realiza/obtine. Respectati regula de formulare 
SMART – Specific, Masurabil, Realist, cu Termen de realizare in timp.  
II.3. VIZIUNE (max. 3000 caractere) 
Descrieti afacerea dvs. peste 3 ani, atunci cand firma reuseste sa indeplineasca in mod 
eficient asteptarile celor mai importanti factori interesati – asociati, clienti, angajati, etc. 
Enumerati directiile strategice ale firmei.  
II.4. DESCRIEREA ACTIVITATILOR NECESARE IMPLEMENTARII PROIECTULUI (max. 
5000 caractere) 
Mentionati si descrieti activitatile relevante pe care le veti intreprinde in cadrul duratei de 
implementare a proiectului, rezultatele concrete obtinute in urma realizarii fiecarei 
activitati, perioada de derulare necesara pentru implementarea fiecarei activitati.  
II.5. RISCURI (max. 1500 caractere) 
Mentionati si descrieti principalele riscuri asociate cu implementarea/derularea planului 
de afaceri. 
II.6. TEME ORIZONTALE SI SECUNDARE (max. 3500 caractere) 
Prezentati contributia afacerii la principiile orizontale: de ex. masuri ce conduc concret la 
sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, instrumente 
concrete prin care derularea afacerii va contribui la promovarea responsabilitatii si inovarii 
sociale, etc.   



 
 

 

 

II.7. ANALIZA SWOT A INTREPRINDERII (max. 3500 caractere) 
Prezentati punctele tari, punctele slabe, oportunitatile si amenintarile afacerii prezentate.  
II.8. DESCRIEREA PRODUSELOR/SERVICIILOR/LUCRĂRILOR CARE FAC OBIECTUL 
ACTIVITATII INTREPRINDERII (max. 5000 caractere) 
Descrieti detaliat produsele/serviciile/lucrările care fac obiectul principal al afacerii, fluxul 
activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente utilizate. În 
cadrul afacerii veți realiza activități ce promovează concret cercetarea, dezvoltarea 
tehnologică și/sau inovarea? Dacă da, descrieți care vor fi aceste activități. 
II.9. ANALIZA PIETEI DE DESFACERE SI A CONCURENTEI (max. 5000 caractere) 
Definiti piata afacerii, prezentati profilul potentialilor clienti si descrieti concurenta 
II.10. STRATEGIA DE MARKETING (max. 5000 caractere) 
Prezentati modalitatile de vanzare si de promovare a produselor/seviciilor.  
II.11. PROIECȚII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA (max. 5000 caractere) 
Prezentati proiectiile financiare privind afacerea si profitabilitatea investitiei. Realizati o 
previzionare a cheltuielilor si veniturilor (cash-flow) pentru primii 3 ani.  
II.12. SCHEMA ORGANIZATORICA SI POLITICA DE RESURSE UMANE (max. 5000 
caractere) 
Prezentati structura organizatorica a viitoarei afaceri, descriind atributiile, expertiza si 
responsabilitatile personalului cheie. Descrieti si explicati poltica de resurse umane. In 
aceasta parte vor fi incarcate si Fisele de post – Anexa 1c.  
II.13. SUSTENABILITATEA SI DEZVOLTAREA AFACERII DUPA INCHEIEREA 
SPRIJINULUI FINANICAR (max. 5000 caractere) 
Descrieti si argumentati sustenabilitatea afacerii prezentate.  
 
 

 

 

 

 


