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I. Introducere  

Ghidul prezintă modalitatea de depunere a Planurilor de afaceri în cadrul proiectului „Diaspora 

Întreprinzătoare”. Depunerea planurilor de afaceri se face on-line prin intermediul platformei e-

learning. 

Planurile de afaceri depuse vor fi analizate de experții evaluatori conform Metodologiei de 

desfășurare a concursului de planuri de afaceri disponbile pe site-ul proiectului.  

II. Completarea planului de afaceri 

Pentru a completa planul de afaceri se accesează meniul {Plan de afaceri} din pagina Acasă. 

Planul de afaceri este împărțit în 12 sectiuni și trebuie completat pas cu pas începând cu prima 

secțiune „Date generale”. 

ATENȚIE!   

Înainte de a trece la o altă secțiune, se vor salva datele introduse în secțiunea curentă, altfel 

informațiile introduse vor fi pierdute la trecerea într-o altă secțiune. 

Se poate oricând reveni la o secțiune și se pot modifica informațiile din secțiunea respectivă înainte 

de Trimiterea planului de afaceri. Un plan de afaceri, odată trimis pentru evaluare va fi blocat și nu 

va mai putea fi modificat. Blocările accidentale vor fi raportate la adresa 

contact@diasporaintreprinzatoare.ro  

  

mailto:contact@diasporaintreprinzatoare.ro
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a. Date generale 

Pentru a accesa această secțiune se face click pe Date generale din panoul de navigare a Planului 

de afaceri. 

 

Câmpurile ce trebuie completate în această secțiune: 

- Titlul planului de afaceri – denumirea planului de afaceri; 

- Nume firmă – denumirea firmei, planificată, nu necesită o rezervare la Registrul Comerțului; 

- Regiune de înființare – se va selecta regiunea în care se va înființa afacerea; 

- Județ –  se va selecta județul în care se va înființa afacerea; 

- Localitatea – se va selecta localitatea în care se va înfiinâa afacerea; 

- Forma juridică de constituire – se va alege între Societate cu Răspundere Limitată S.R.L și 

Societate pe Acțiuni S.A; 

- Activitatea principală – se va completa cu activitatea pe care o va desfășura firma pe care 

doriți să o înființați; 
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- Codul CAEN – se va introduce codul CAEN corespunzător activității principale a firmei pe 

care doriți să o înființați; 

- Tipul activității principale – se va alege tipul activității desfășurate: Producție, Servicii sau 

Comerț și alte activități; 

- Domeniu de activitate – se va selecta domeniul de activitate. Dacă domeniul de activitate nu 

se regăsește în listă se va selecta un Alt domeniu și se va introduce numele acestuia; 

- Număr locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului – se va 

completa cu numărul locurilor de muncă ce vor fi create; 

- Valoare solicitată pentru finanțare (LEI) – se va completa cu  valoarea pe care o solicitați 

pentru finanțare. Valoarea va fi exprimată în lei, cu 2 zecimale. Valoarea trebuie să fie corelată 

cu valorile din restul secțiunilor planului de afaceri. 

Se [Salvează] datele introduse și se [Continuă cu asociații]. 

b. Asociați / Acționari 

Această pagina are o structură tabelară și conține date despre asociați și acționari. 
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În această pagină se vor completa câmpurile prezente în dreptul fiecărei coloane: 

- Nume și prenume / Denumire firmă – se vor completa numele de familie și prenumele 

asociatului sau denumirea firmei în cazul în care asociatul este o persoană juridică; 

- Județ domiciliu / reședința – se va completa cu județul în care candidatul/firma își are 

domiciliul/este înregistrată; 

- Pondere în cap social % - se va completa cu ponderea capitalului social exprimat in procente 

pentru fiecare asociat; 

- CNP / CUI – se va completa cu CNP-ul asociatului sau CUI-ul firmei asociat; 

- Administrator – se va bifa în dreptul asociatului ce va fi desemnat administrator al afacerii 

nou înființate. 

Pentru a adăuga un asociat nou se face click pe [Adaugă asociat]. 

Se [Salvează] datele introduse și se [Continuă cu descrierea]. 
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c. Descrierea afacerii 

În această secțiune puteți descrie activitatea afacerii pe care doriți să o înființați, strategia de  

implementare a acesteia, punctele tari și punctele slabe.  

 

Completarea informațiilor se face în casetele de dialog specifice, cu respectarea numărului maxim 

de caractere. 

Pentru a încărca documente suport (dacă este cazul) se folosește  se butonul  

Se [Salvează] datele introduse și se [Continuă cu finanțarea]. 
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d. Finanțare 

În această secțiune puteți adăuga structura de finanțare a afacerii exprimată prin valoarea finanțării 

solicitate din partea proiectului Diaspora Întreprinzătoare și aportul propriu (dacă este cazul). 

 

Valorile se introduc cu maxim două zecimale. Valorile trebuie să fie corelate cu cele introduse în 

celelalte secțiuni a planului: Date generale, Dimensionare investiției. Aplicația generează un total 

al valorii de finanțare necesare afacerii și exprima în procente contribuția fiecărei părți.  

Se [Salvează] datele introduse și se [Continuă cu Dimensionarea investiției]. 
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e. Dimensionarea investiției 

În această secțiune se vor adăuga cheltuielile necesare inființării și funcționării afacerii, exprimate 

în valoare brută, incluzând taxe sau TVA. 

 

Pentru a adăuga un rând nou de cheltuieli se face click pe butonul  poziționat în dreptul 

categoriei de cheltuieli. Se pot adăuga oricâte cheltuieli sunt necesare pentru o categorie. Platforma 

calculează automat valoarea categoriei în baza cheltuielilor introduse. 

Ștergerea unei cheltuieli se face utilizând butonul  poziționat în dreptul cheltuielii. 

De asemenea se pot încărca documente suport pentru justificarea cheltuielilor introduse. Pentru a 

încărca documentele de suport se face click pe  

Se [Salvează] datele introduse și se [Continuă cu Resurse umane]. 
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f. Resurse umane 

În această pagină puteți adăuga schema organizatorică (funcțiile necesare realizării planului de 

afaceri și atribuțiile fiecărei funcții), politica de resurse umane ce va fi implementată pentru 

îndeplinirea obiectivelor asumate, experiența și rolul inițiatorului planului de afaceri (candidatului). 

 

Pentru a adăuga o nouă poziție în structura organizatorică se face click pe . 

Ștergerea unei înregistrări se face utilizând butonul  

Se completează cele 4 secțiuni prezente în această pagină, se [Salvează] și se [Continuă cu 

produsele și serviciile]. 
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g. Descrierea produselor / serviciilor  

În această secțiune puteți adăuga o descriere a produselor și serviciilor avute în vedere și pentru care 

solicitați finanțare prin proiect. 

 

Completarea informațiilor se face în casetele de dialog specifice, cu respectarea numărului maxim 

de caractere. 

După completareac sectiunilor se [Salvează] și se [Continuă cu piața] 

  



                                   

                                                                         

 

11 

 

h. Piață și promovare 

În această secțiune se vor introduce informanții despre piața/piețele de desfacere și a concurenței 

pentru produsele sau serviciile descrise anteiror dimpreunnă cu strategia de marketing avută în edere 

pentru promovarea afacerii și produselor/serviciilor. 

 

Completarea informațiilor se face în casetele de dialog specifice, cu respectarea numărului maxim 

de caractere. 

Se completează cele 2 secțiuni, se [Salvează] și se [Continuă cu Riscuri și justificare]. 
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i. Riscuri si justificare 

În această pagină se vor identifica riscurile majore ce pot afecta buna funcționare a afacerii dar și 

metode de tratare a acestora, de asemenea se va justifica necesitatea finanțării precum și 

stenabilitatea afacerii propuse după finalizarea investiției. 

 

Completarea informațiilor se face în casetele de dialog specifice, cu respectarea numărului maxim 

de caractere. 

Se [Salvează] și se [Continuă cu contribuția]. 
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j. Contribuția la teme secundare 

În această secțiune se vor descrie și cunatifica financiar activitățile și cheltuielile care contribuie la 

realiarea uneia sau mai multor teme secundare. Descrierea trebuie să prezinte actvitățile avute în 

vedere. Bugetul alocat trebuie să fie corelat cu valorile de finanțare avute în vedere în 

Dimensionarea investiției. 

 

Sistemul va calcula automat procentul alocat ficărei teme secundare din totalul sumei solicitate 

pentru finanțare introduse în secțiunea 3. Finanțare. 

După adăugarea informațiilor se [Salvează] și se [Continuă cu proiecțiile].  
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k. Proiecții financiare 

În această secțiune se va adăuga proiecția financiară pentru fiecare an de funcționare a afacerii 

înființate. Valorile trebuie să fie corelate cu celelalte secțiuni a planului de afaceri, atât financiare 

cât și descriptive. 

 

Pentru a adăuga un rând nou de venituri sau cheltuieli se face click pe  

Pentru a șterge un rând existent de venituri sau cheltuieli se face click pe  

Sistemul va calcula automat indicatorii financiari, pentru fiecare and de funcționare, în baza 

valorilor introduse. 

Se [Salvează] proiecția financiară și se trece la secțiunea de trimitere a planului de afaceri. 

 

  



                                   

                                                                         

 

15 

 

l. Trimitere plan de afaceri 

În această secțiune se finalizează și se transmite pentru evaluare planul de afaceri introdus. 

 

ATENȚIE! Înainte de a trimite planul de afaceri asigurați-vă că ați completat corect celelalte 

secțiuni. Odată trimis planul de afaceri nu mai poate fi modificat. 

Trimiterea planului se face folosind butonul [Trimite plan]. 

Odată planul trimis sistemul va afișa un mesaj de notificare iar candidatul va putea doar vizualiza 

informațiile introduse fără a putea să salveze eventuale modificări. 

 


