
Anexa C1

…………………………………………….

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

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 0.00 0.00 0.00

1.1 Cheltuieli salariale 0.00 0.00 0.00

ex. Salariu dulgher - salariu net

Salariat 2 - salariu net

...

Salariat n - salariu net

1.2 Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați 0.00

1.3
Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora 

(contribuţii angajaţi si angajatori)
0.00

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou  înfiinţate 0.00 0.00 0.00

2.1 Cheltuieli pentru cazare 0.00

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu 0.00

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)

0.00

2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 0.00

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

Beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară;
0.00

4.

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

obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte 

cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor

0.00 0.00 0.00

4.1 Echipament 1 (denumire) 0.00

4.2 Echipament 2 (denumire) 0.00

4.3 ex. Laptopuri 0.00

4.4 ex. Dulapuri pentru birou 0.00

4.5 ... 0.00

4.6 ... 0.00

... ... 0.00

4.n Echipament n (denumire) 0.00

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

diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri;
0.00

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);

0.00

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor 0.00

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor 0.00

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

funcţionării întreprinderilor
0.00

10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor 0.00

11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor 0.00

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor 0.00

13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor 0.00

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor 0.00

15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00

15.1 Prelucrare de date 0.00

15.2 Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice 0.00

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

format tipărit şi/sau electronic
0.00

15.4 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 0.00

16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare 0.00

0.00 0.00 0.00

Calcul

I. Valoarea totală eligibilă a proiectului, din care: 0.00

I.a Contribuţia proprie a solicitantului

I.b Finanţare nerambursabilă solicitată***

ATENTIE! * Bugetul se referă doar la cheluielile eligibile din planul de afaceri; Se va completa în celula alăturată Titlul Planului de afaceri

** Daca întreprinderea este platitoare de TVA, atunci TVA-ul nu va fi decontat prin proiect.

***Ajutorul financiar nerambursabil aferent fiecărui plan de afaceri va fi în cuantum de maxim 254.309  lei

TOTAL (lei)

TOTAL GENERAL

Un plan de afaceri NU trebuie să conțină în mod obligatoriu toate categoriile de cheltuieli eligibile menționate mai sus. Lista cheltuielilor eligibile pentru înființarea 

și dezvoltarea afacerii este orientativă.

A.S.I.S.T. - Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania- POCU cod SMIS 126610

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Cheltuieli fără TVA (lei) TVA** (lei)

 Bugetul Detaliat al Planului de Afaceri*
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Operațional Capital Uman 2014-2020



Anexa C2

Titlul Planului de afaceri: …………………………………………….

Incasari din activitatea de finantare An 1 An 2 An 3

Ajutor nerambursabil

Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/ 

asociati)

Cotizatii de la membri asociatiei

Donatii

Sponsorizari

Profit reinvestit 0.00 0.00
Total incasari (intrari de lichiditati) din activitatea de 

finantare 0.00 0.00 0.00

Incasari din activitatea de exploatare inclusiv tva An 1 An 2 An 3

Venituri din vanzari produse 0.00 0.00 0.00

Cantitate produs 1

Pret unitar produs 1

Total produs 1 0.00 0.00 0.00

Cantitate produs 2

Pret unitar produs 2

Total produs 2 0.00 0.00 0.00

....

....

Cantitate produs n

Pret unitar produs n

Total produs n 0.00 0.00 0.00

Venituri din prestari servicii 0.00 0.00 0.00

Cantitate serviciu tip 1

Tarif/unitate de masura

Total serviciu tip 1 0.00 0.00 0.00

Cantitate serviciu tip 1

Tarif/unitate de masura

Total serviciu tip 2 0.00 0.00 0.00

...

...

Cantitate serviciu tip n

Tarif/unitate de masura

Total serviciu tip n 0.00 0.00 0.00

Total incasari din activitatea de exploatare inclusiv tva 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli eligibile privind activitatea de investitii                

inclusiv tva
An 1 An 2*

Cheltuieli salariale 

Cheltuieli cu deplasarea personalului

Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, 

pentru care Beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza 

necesară

Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât 

terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și 

materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru 

investiţii necesare funcţionării întreprinderilor

Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații 

pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, 

echipamente, vehicule, diverse bunuri;

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);
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Machetă financiară (Venituri și Cheltuieli)



Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor

Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării 

întreprinderilor

Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace 

de transport aferente funcţionării întreprinderilor

Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor

Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor

Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării 

întreprinderilor

Conectare la reţele informatice aferente funcţionării 

întreprinderilor

Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării 

întreprinderilor

Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor

Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții 

financiare

Total cheltuieli eligibile privind activitatea de investitii 0.00 0.00
Cheltuieli neeligibile privind activitatea de investitii                

inclusiv tva
An 1 An 2*

ex. Constructii

Total cheltuieli neeligibile privind activitatea de investitii 0.00 0.00
Total cheltuieli privind activitatea de investitii 

(eligibil+neeligibil) 0.00 0.00

Cheltuieli privind activitatea de exploatare inclusiv tva
An 1 An 2 An 3

Materii prime si materiale

Materiale consumabile

Utilitati

Chirie

Marketing si promovare

Servicii de telefonie

Servicii de curierat 

Deplasari

Asigurari

Cheltuieli cu salariile

Cheltuieli cu asigurarile sociale

Alte cheltuieli

Activitati sociale sustinute din profit reinvestit

Total cheltuieli de exploatare 0.00 0.00 0.00

An 1 An 2 An 3

Venituri 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli 0.00 0.00 0.00

Profit brut 0.00 0.00 0.00

Impozit pe profit/cifra de afaceri

Profit net 0.00 0.00 0.00

Profit reinvestit

* Se completeaza doar daca este cazul, corelat cu Planul de management si Planul de finanțare


