
PLAN DE AFACERI 
(Model - cadru pentru SCHEME DE CALITATE, secțiuni minime obligatorii) 

 
 

- Plan de afaceri se elaborează pentru o perioadă de 5 ani 
- Acordarea sprijinului se face anual  
- Ultima rata este conditionată de implementarea corectă a obiectivelor stabilite prin Plan.  
- În cazul nerespectării previziunilor de aderare la o schema, sprijinul se va recupera, 

proporţional cu obiectivele nerealizate (cele stabilite la punctul II al planului de afaceri). 
 
� Date generale 
- Denumirea completă a Solicitantului  

- Forma juridica  (Codul Unic de Inregistare (CUI)-Certificatul de Înregistrare eliberat de  Registrul 
Comerţului)  
- Cod fiscal 
- Adresa – sediul social/punct de lucru ........................................, tel./fax: .........................., e-mail: ..................... 
- Recunoaşterea ca grup de producatori (data, nr. aviz recunoastere)- daca este cazul 
 

- Numele si functia reprezentantului legal  

 
- Lista produselor sau a grupei/grupelor de produse pentru care a primit avizul de recunoastere 

 
� Obiectul de activitate 

- Codul CAEN (in sectorul agricol) 
- Descrierea activităților desfășurate 

 
 

I. SITUAŢIA INIŢIALĂ A SOLICITANTULUI  
 

Descrierea situaţiei iniţiale va cuprinde: 
- Scurt istoric al solicitantului 
- Tipul producţiei realizate: 

� Convenţională 
� Ecologică (tabel centralizator al suprafetelor/animalelor) 
� Ambele tipuri 

- Modul de realizare al producției în prezent 
- In cazul Grupurilor de producatori – lista actualizata a membrilor Grupului 
- Prezentarea membrilor Grupului de producatori care au fost/sunt/au initiat demersuri pentru 

aderarea la o schema de calitate 
- Descrierea produselor realizate de membrii Grupului, care au fost/sunt/ urmeaza sa fie 

integrate intr-o schema de calitate, inainte de solicitarea acestui sprijin  
 

II. ETAPELE ŞI OBIECTIVELE PENTRU ADERAREA LA O SCHEMA DE CALITATE 
(se vor descrie etapele si obiectivele calitative si cantitative fata de situatia initiala) 
 
Obiective  
(pe baza obiectivelor de la punctele 1 si 2 se va evalua daca planul de afaceri a fost implementat corect) 
 

1. Solicitantul va adera la o schema de calitate:  
(se va descrie tipul de schema la care va adera solicitantul si produsul care va fi realizat prin 
schema )  

• Stabilită pe baza legislatiei europene 



•  Stabilită pe baza legislatiei nationale (produse traditionale, produse alimentare obtinute 

conform retetelor consacrate romanesti) 

Schema pe care aplica solicitantul este certificata conform legislatiei nationale/UE. 

 

 

 

 

       Schemele de calitate trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii 

• Specificitatea produsului final, care garanteaza caracteristicile specifice ale produselor, 

metodele specifice de cultivare/productie, calitatea produsului depaseste standardele 

aplicabile produselor de larg consum privind sanatatea publica, a animalelor sau plantelor, 

sau protectia mediului 

• Schema este deschisa tuturor producatorilor 

• Respectarea specificatiilor produsului este verificata de un organism independent 

• Schema asigura trasabilitatea completa a produselor 

 
2. Activitati prevazute de solicitant (opționale și/sau propuse pentru îndeplinirea criteriilor de 

selecție) 
 
2.1. Actiuni necesare pentru aderarea  la o schema de calitate - Servicii de consultanță și management 

pentru întomirea caietului de sarcini și a dosarului de candidatură, Constituirea juridică a grupului de 

iniţiativă, Delimitarea zonei de protecţie în baza dovezilor istorice, Stabilirea tipicităţii produsului, 

Studiu socio-economic, Contractarea  unui  organism de certificare 
 
2.2. Cotizatia anuala de participare la schema si eventual cheltuiala aferenta controalelor necesare 

pentru verificarea respectarii specificatiilor schemei 

 
2.3   Asocierea mai multor producatori in jurul schemei de calitate propusa in proiect 

 
2.4   Activitati de informare si promovare pentru produse incluse intr-o schema de calitate, numai in 
cazul grupurilor de producatori 
 

 

3. Etapele de realizare a obiectivelor 

- se vor prezenta detaliat etapele, investitiile/operațiunile si/sau activitatile prin care se realizeaza/ating 
obiectivele si locatia in care se vor realiza acestea (UAT). 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Obiectul  
operatiunii/ 

activității 
UM Cantitate 

Valoare 
totală 
- Euro- 

(estimare) 

Anul I Anul 
II 

Anul 
III 

Anul 
IV 

Anul 
V 

1.          

2.          

3.          

4.          

          



 
 
 
 
Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central 
Europeană pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Planului de Afaceri.  
 

Activitatile prevazute in Planul de Afaceri  vor fi efectuate in UAT apartinand de teritoriul GAL Movila lui 

Burcel Vaslui Nord.  

Activitățile de informare-promovare pot fi derulate si in afara teritoriului GAL, dar numai in cazul 

Grupurilor de producatori (in acest caz se solicita o justificare sumară). 

 

III. PROGNOZA PRODUCŢIEI COMERCIALIZATE  
a)  Planul de comercializare previzionat (total –  prin  scheme de calitate, - traditionale, retete consacrate )  

Nr.  
crt. 

Denumire  
produs 

comercializat 

Anul I* Anul II* 
 
 

Productie 
si UM 

 
Cantitate 

vândută 

 

 

Pret 

mediu 

livrare  

Euro/UM 

Valoare 

totala 

Mii  

euro 

 
 

Productie 
si UM 

Cantitate 

vândută 

 

Pret 

mediu 

livrare  

Euro/UM 

Valoare 

totala  

Mii  

euro 

Productie
si UM

            
             

             

 

Total valoare 

productie 

comercializata 

 

  
Suma 

totala 

 

  
Suma 

totala 

 

 

IV. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI 
 

Riscuri legate de: 

- evoluţia pieţei şi a preţurilor 

- condiţii meteorologice nefavorabile (seceta, inundaţii, ingheţ etc) 

- infestări ale culturilor, epidemii și epizootii, etc. 

 

V. ALTELE (Daca este cazul) 
Data întocmirii Planului de afaceri: 

................................................ 


