
 

Erata la Metodologia de selecție a planurilor de afaceri 
 

- Anexa 1 - Plan Afacere punctul 11 Proiecții financiare se adaugă fraza: Toate documentele pe 
care le considerați utile în justificarea proiecțiilor financiare se vor încarcă într-un fișier de tip pdf 
de max. 100 MB 

- Anexa 1a - Macheta financiara secțiunea BUGET PLAN DE AFACERI, dintr-o eroare materială 
s-a trecut eronat valoarea totala eligibila a planului de afaceri care poate fi acordata este de 
maximum 387.481,00 lei. 

 Varianta inițială Varianta modificată 

Valoarea totala eligibila a planului de afaceri care 
poate fi acordata este de maximum 387.481,00 lei 
sub forma unei subvenții nerambursabile (ajutor de 
minimis). TVA este eligibil pentru finantare doar daca 
firma nu va fi inregistrata in scopuri TVA. În cazul în 
care firma opteaza încă de la înființare să fie 
plătitoare de TVA, costurile eligibile vor fi considerate 
cele fără TVA (TVA deductibil este neeligibil). 

Valoarea totala eligibila a planului de afaceri care 
poate fi acordata este de maximum 484.350,00 lei 
sub forma unei subvenții nerambursabile (ajutor de 
minimis). TVA este eligibil pentru finantare doar daca 
firma nu va fi inregistrata in scopuri TVA. În cazul în 
care firma opteaza încă de la înființare să fie 
plătitoare de TVA, costurile eligibile vor fi considerate 
cele fără TVA (TVA deductibil este neeligibil). 

 
- Anexa 4 - Grila de evaluare tehnica si financiara punctul 10.4 - Previzionarea cheltuielilor și a 

veniturilor (cash-flow) pentru primii 3 ani fiscali, dintr-o eroare materială nu a fost explicat corect 
punctajul  

 Varianta inițială Varianta modificată 

Se acordă maxim 5 puncte pentru previziunea 
cheltuielilor, astfel:  
0 p - Dacă cheltuielile nu sunt estimate corect și nu 
sunt bine fundamentate  
2 p - Dacă cheltuielile sunt incorect estimate în marea 
lor majoritate (proporționale cu numărul de luni din 
an) și/sau nu sunt bine fundamentate 
 4 p - Dacă cheltuielile sunt corect estimate și bine 
fundamentate în marea lor majoritate  
5 p - Dacă cheltuielile sunt corect estimate 
(proporționale cu numărul de luni din an) și sunt bine 
fundamentate  
Se acordă maxim 4 puncte pentru previziunea 
veniturilor, astfel:  
0 p - Dacă veniturile nu sunt realiste, nu se pot calcula 
pe baza informațiilor de bază (preturi și cantități) 
1 p Dacă veniturile sunt parţial realiste, se pot calcula 
doar parţial sau lipsesc informațiile de bază (preturi și 
cantități) 
 2p - Dacă veniturile sunt realiste în integralitate, dar 
nu se pot calcula pe baza preturilor și a cantităților  
Se acordă 1 punct dacă cashflow-ul este pozitiv pe 
întreaga durată a previziunilor 

Se acordă maxim 5 puncte pentru previziunea 
cheltuielilor, astfel:  
0 p - Dacă cheltuielile nu sunt estimate corect și nu 
sunt bine fundamentate  
2 p - Dacă cheltuielile sunt incorect estimate în marea 
lor majoritate (proporționale cu numărul de luni din 
an) și/sau nu sunt bine fundamentate 
 4 p - Dacă cheltuielile sunt corect estimate și bine 
fundamentate în marea lor majoritate  
5 p - Dacă cheltuielile sunt corect estimate 
(proporționale cu numărul de luni din an) și sunt bine 
fundamentate  
Se acordă maxim 4 puncte pentru previziunea 
veniturilor, astfel:  
0 p - Dacă veniturile nu sunt realiste, nu se pot calcula 
pe baza informațiilor de bază (preturi și cantități) 
1 p Dacă veniturile sunt parţial realiste, se pot calcula 
doar parţial sau lipsesc informațiile de bază (preturi și 
cantități) 
 2p - Dacă veniturile sunt realiste în integralitate, dar 
nu se pot calcula pe baza preturilor și a cantităților  
4p – Dacă veniturile sunt realiste în integralitate si 
se pot calcula pe baza preturilor și a cantităților 
Se acordă 1 punct dacă cashflow-ul este pozitiv pe 
întreaga durată a previziunilor 
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