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Activități realizate Rezultate obținute

Informarea publică privind activitățile antreprenoriale
din proiect și planurile de afaceri finanțate

- 6 evenimente de informare au fost organizate în
cele 6 județe eligibile, fiecare eveniment având o
durată de 2 zile

- 1230 persoane au luat parte în total la cele 6
evenimente

- 385 de dosare conținând documentele de bază (CI,
certificat de naștere, diplomă de studii, etc.) ale
grupului țintă au fost pregătite

- 1 caravană antreprenorială a fost organizată pentru
prezentarea afacerilor câștigătorilor planurilor de
afaceri

Recrutare, înscriere și monitorizare grup țintă - 385 de formulare grup țintă completate

- 345 de rapoarte de monitorizare a grupului țintă
pentru persoanele care au absolvit cursurile de
formare profesională în competențe antreprenoriale

Organizarea și desfășurarea cursurilor de competențe
antreprenoriale

- 345 de persoane formate (competențe
antreprenoriale)

- 345 de planuri de afaceri realizate
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Activități realizate, rezultate obținute, indicatori atinși



Activitățile proiectului Rezultate obținute

Organizarea și desfășurarea concursului de planuri de
afaceri

- 337 planuri de afaceri evaluate

- 30 planuri de afaceri selectate

Efectuarea stagiilor de practică - 30 de rapoarte privind finalizarea stagiilor de
practică

Servicii personalizate de îmbunătățire a competențelor
și aptitudinilor dobândite de grupul țintă

- 30 de dosare privind completarea competențelor
antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă ce
au câștigat concursul de afaceri

Activități de asigurare a înființării și demarării afacerilor - 30 de afaceri înființate

Implementarea programului de monitorizare și
funcționare privind dezvoltarea afacerilor finanțate

- 30 de afaceri finanțate

Monitorizarea activității de sustenabilitate a afacerilor
finanțate

- 30 de rapoarte de monitorizare a sustenabilității
afacerilor finanțate
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Activități realizate, rezultate obținute, indicatori atinși



Indicatori atinși Valoare indicatori

Locuri de muncă create și existente ca urmare a sprijinului primit de 
șomeri&inactivi/persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului

69

IMMuri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului 30

Persoane care beneficiază de sprijin 385

Persoane care beneficiază de sprijin, din care șomeri și inactivi 122

Persoane care beneficiază de sprijin, din care-angajați inclusiv persoane care 
desfășoară o activitate independentă

263

Categorie grup țintă Bărbați Femei Total

Șomeri și inactivi 50 72 122

Angajați 81 182 263
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Activități realizate, rezultate obținute, indicatori atinși



Numărul planurilor de afaceri 
finanțate pe județele eligibile

30 de planuri de afaceri au 
fost selectate și finanțate

Galați

Constanța

TulceaBrăila
Buzău

Vrancea

6

5

1

1

3

14
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Situația planurilor de afaceri finanțate pe județe



Județ Localitate Număr 
antreprenori

Denumire firmă Cod CAEN

Buzău

Municipiul 
Râmnicu Sărat

1 RAILEANU INTERMEDIERE 7420 - Activități fotografice

Municipiul 
Buzău

5

THE MEGAPRINT MASTER 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

CNC METAL START 
PRODUCTION

2562 - Operațiuni de mecanică generală

PERLADEN GEMARWASH
9601 - Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile 

și a produselor din blană

CONTOUR BODY ART 9604 - Activități de întreținere corporală

ARCADIA MASTER DESIGN 
SOLUTIONS

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

Vrancea
Municipiul 

Focșani
5

CULORI MISTICE 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

ELIZABELLE FOTOWOW 7420 - Activități fotografice

DELICIILE COPILARIEI
1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a 

produselor proaspete de patiserie

ZOOM EDUCATION
7022 – Activități de consultanță în afaceri și 

management

DARES & MARINA KIDS 8559 - Alte forme de învățământ 
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Situația planurilor de afaceri finanțate pe județe



Județ Localitate Număr 
antreprenori

Denumire firmă Cod CAEN

Galați
Municipiul 

Galați
1 SC PRYMLINE SER FACTORY SRL 5610 - Restaurante

Brăila
Municipiul 

Brăila
1

SC VMC ADVANTAGE SOLAR 
ENERGY SRL

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer 
condiționat

Tulcea
Municipiul 

Tulcea
3

REISE DONAU DELTA
5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile 

interioare

JOY-TEX DECO
1392 - Fabricarea de articole confecționate din textile (cu 

excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)

CLAUDIA MARIAN STUDIO 7410 - Activități de design specializat
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Situația planurilor de afaceri finanțate pe județe



Județ Localitate Număr 
antreprenori

Denumire firmă Cod CAEN

Constanța

Municipiul 
Constanța

13

NEURO ENHANCEMENT 8559 - Alte forme de învățământ

YNK MEDIA STRATEGY
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor 

publice şi al comunicării

KAMARI MEDIA 5610 - Restaurante

AUTOEDUCAT 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

GHEONEA STUDIO 7420 - Activități fotografice

LABORATOR NATURAL 
ARTIGIANA

1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a 
produselor proaspete de patiserie

MAYGHIUL ART ATELIER 3213 - Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

EQUILIBRIUM SI DEZVOLTARE 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană

ANIEL'S BIZZARO
3212 - Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din 

metale și pietre prețioase

EGO RETRIEVAL 5610 - Restaurante

MOSAQ ART 3213 - Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

DINOVA HOME 
INTERNATIONAL

4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine 
specializate

PRINT STUDIO CONCEPT SRL 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a

Orașul Ovidiu 1 EPIC STONE DESIGN 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
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Situația planurilor de afaceri finanțate pe județe



▪ 29 de antreprenori au primit fiecare o subvenție în valoare de 169.423 lei și 1 antreprenor 158.725 lei,
conform bugetului planurilor de afaceri

▪ Valoarea totală a grantului acordat celor 30 de antreprenori a fost de 5.071.992 lei

▪ Subvenția a fost acordată în două tranșe: tranșa I a fost de 75% din valoarea subvenției și tranșa II de 25% a
fost acordată imediat ce antreprenorul a făcut dovada obținerii și încasării de venituri în sumă de 30% din
valoarea tranșei I

▪ Ca dovadă a obținerii și încasării veniturilor necesare acordării tranșei II, antreprenorii au transmis
următoarele documente justificative:

- dovada creării locurilor de muncă (Raport per salariat, contract de muncă, copie după buletin)

- balanța analitică lunară de verificare

- facturi, chitanțe, bonuri fiscale care să ateste obținerea și încasarea veniturilor

- extrasele de cont unde au fost încasate veniturile

- declarația contabilului firmei care atestă obținerea și încasarea veniturilor pe codul(urile) CAEN
menționate în planul de afaceri
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Informații legate de finanțarea planurilor de afaceri 



▪ Viramentul tranșelor s-a făcut într-un cont cu dublă semnătură deschis de antreprenor pe firma nou înființată

▪ Fiecare achiziție a avut la bază 3 oferte ce au fost verificate de administratorul schemei de minimis

▪ Doar în urma aprobării achiziției, administratorul schemei de minimis a validat plata în contul cu dublă
semnătură aferentă cheltuielii

▪ Plățile au fost făcute pe baza următoarele tipuri de documente justificative: factură proformă, factură fiscală,
comandă online și ștat de plată

▪ Toate plățile aferente subvenției au fost finalizate în termenul de 12 luni aferent implementării planurilor de
afaceri

13

Informații legate de finanțarea planurilor de afaceri 



Principalele categorii de cheltuieli decontate din subvenție au fost următoarele:

▪ Taxele de înființare, inclusiv pentru obținerea autorizațiilor de funcționare

▪ Cheltuieli cu închirierea spațiului de lucru pentru desfășurarea activităților firmei

▪ Cheltuieli cu amenajarea spațiului

▪ Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat: salariul net, contribuțiile sociale ale angajatului și contribuția
angajatorului

▪ Cheltuieli de deplasare în interes de serviciu

▪ Cheltuieli cu achiziția de echipamente tehnologice și ITC, licențe, obiecte de inventar

▪ Cheltuieli cu achiziția de materii prime, consumabile, birotică

▪ Cheltuieli cu achiziția de servicii specializate: contabilitate, resurse umane, PSI, etc.

▪ Cheltuieli de informare și publicitate: creare website/ magazine online, promovare SEO, pagină facebook, logo,
etc.

▪ Alte cheltuieli necesare desfășurării activității
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Informații legate de finanțarea planurilor de afaceri 



▪ Pe perioada de sustenabilite a afacerilor, accentul cade pe menținerea angajaților și continuarea activităților
de către firmele nou înființate

▪ Cele 30 de firme nou înființate sunt funcționale, dar multe dintre ele (ex. activități fotografice, agenții
publicitare, alte forme de învățământ) au fost afectate de criza economică cauzată de pandemia cu coronavirus

▪ În prezent, firmele au 72 de angajați față de 69 asumați în planurile de afacere și acest lucru se datorează
câtorva afaceri care au prosperat chiar în această perioadă afectată de COVID-19

▪ Jumătate dintre firmele nou înființate au fost nevoite să reducă norma de lucru a salariaților la 3 ore/zi pe
perioada stării de alertă din cauza restrângerii activității și acordării acestei facilități de către Autoritatea de
Management

▪ Promovarea afacerilor se face atât pe website-ul firmelor cât și pe pagina de Facebook acestora, dar
majoritatea comenzilor se primesc totuși pe Facebook

▪ Restaurantele și unele firme cu activitate de producție s-au specializat în livrările la domiciliu date fiind
restricțiile impuse pe perioada stării de alertă

▪ Unele firme au reușit să se adapteze cerințelor pieței și pe lângă produsele de bază, produc măști, viziere de
protecție sau chiar tuneluri de dezinfecție contra CODIV-19
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Monitorizarea afacerilor finanțate pe perioada de sustenabilitate a afacerilor
(6 luni după implementarea planurilor de afaceri)
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