
Modul 2 Ciclul de exploatare și bugetul de investiții 
 
1. Ciclul de exploatare 
 
Conform grilei de evaluare, calitatea proiectării ciclului de exploatare este evaluată 
prin criteriul 2. Pot fi acordate maxim 15 puncte, acest criteriu fiind prin urmare unul 
dintre cele mai importante. Aspectele punctate de comisia de evaluare sunt 
următoarele: 
- Fiecare operațiune specifică ciclului de exploatare este identificată și descrisă; 
- Sunt identificate resursele tehnice, materiale și umane necesare derulării fiecărei 
operațiuni, caracteristicile principale ale acestora rezultând cu claritate. 
 
Motivul pentru care ciclului de exploatare i se acordă o importanță ridicată prin grila 
de evaluare este acela că din modul în care ciclul de exploatare este proiectat 
rezultă configurația bugetului proiectului (și, mai departe, structura surselor de 
finanțare), dar și planificarea financiară (estimarea veniturilor și cheltuielilor).  
 
Prin definiție, ciclul de exploatare începe la investirea de capital în activitatea de 
exploatare și se încheie cu recuperarea acestuia în formă bănească, prin încasare 
de la clienți. Operațiunile derulate de firmă în activitatea de zi cu zi ar trebui înșiruite 
într-o ordine logică. Fiecare operațiune ar trebui descrisă sintetic. Din descrierea 
fiecărei operațiuni ar trebui să rezulte: 
1) Scopul operațiunii 
2) Durata operațiunii 
3) Locația în care operațiunea este derulată; caracteristicile impuse locației: un 
spațiu de birou amplasat într-o zonă din centrul orașului, o hală de producție 
amplasată la periferia orașului sau chiar în zona peri-urbană, un magazin amplasat 
într-o zonă cu vad comercial. Se indică suprafața spațiului și alte condiții tehnice 
impuse, în funcție de caz (pentru o hală de producție ar putea fi relevantă înălțimea, 
puterea branșamentului electric, accesul la anumite tipuri de utilități). Cum va fi 
asigurat spațiul? Se achiziționează, se construiește, se închiriază? Dacă se 
plănuiește achiziționarea, ar trebui prevăzută în bugetul investițional. Având în 
vedere că acesta nu trebuie să depășească 100.000 euro, automat este exclusă 
achiziționarea unei construcții mari. Echipa va trebui să se documenteze cu privire la 
prețurile pieței. Trebuie evitat impulsul de subdimensionare a spațiului  sau de 
subevaluare a prețului pe 1 mp de construcție rezultat din dorința de încadrare în 
buget. În schimb, poate fi proiectat ciclul de exploatare astfel încât să impună un 
spațiu mai mic. Ar fi bine să se țină cont și de faptul că o întreprindere debutantă 
cumpără foarte rar un spațiu. Motivul este acela că firmele debutante nu au aproape 
niciodată suficient capital propriu pentru o astfel de investiție. Băncile nu acordă 
credite unui start-up. Fondurile nerambursabile disponibile pentru start-up-uri nu 
permit achiziționarea de clădiri, cu excepția programului Startup Nation (era posibil și 
pe România Start-up, în 2015).  
Dacă se plănuiește construirea clădirii, lucrările nu ar fi eligibile pe niciun program cu 
finanțare nerambursabilă pentru mediul urban. Ar putea fi avută în vedere sub-
măsura 6.2 din PNDR, dacă se plănuiește realizarea construcției în zona peri-urbană 
(Dumbrăvița, Giroc, Moșnița, etc.). În acest caz, ar trebui prevăzută în bugetul 
investițional și achiziționarea terenului pe care se va construi.  
Fiind însă vorba despre o întreprindere debutantă, ar fi de așteptat să nu se planifice 
realizarea de investiții în terenuri sau clădiri, ci se se opteze pentru închirierea 



spațiului necesar desfășurării activității. Dacă activitatea se desfășoară pe teren este 
posibil să nu fie necesar un spațiu. În acest caz se prevede stabilirea sediului social 
la domiciliul unui asociat, unde sunt arhivate documentele. 
4) Utilaje, echipamente, mobilier, calculatoare, autovehicule, alte imobilizări 
corporale necesare derulării operațiunii. Se scot în evidență caracteristicile tehnice 
de bază pe care aceste resurse trebuie să le prezinte pentru a permite derularea 
operațiunii. Se prevede modul în care imobilizările corporale necesare derulării 
operațiunii vor fi asigurate: achiziționare, închiriere. Dacă este avută în vedere 
achiziționarea, imobilizările corporale sunt prevăzute în bugetul investițional. În 
capitolul 6 sunt estimate cheltuieli cu amortizarea lor. Dacă este prevăzută 
închirierea, imobilizările nu apar în buget. În capitolul 6 sunt prevăzute în acest caz 
cheltuieli cu chiria. Achiziționarea imobilizărilor corporale de acest tip este eligibilă 
prin toate programele cu finanțare nerambursabilă pentru firme debutante, mai puțin 
autovehiculele (care sunt eligibile pe Startup Nation, România Startup Plus, dar cu 
unele restricții). 
5) Aplicația informatică. În mod obligatoriu, întreprinderea va utiliza o aplicație 
informatică inovativă în derularea unor operațiuni din ciclul de exploatare. Aplicația 
va fi dezvoltată la comandă de o firmă specializată (deci va fi achiziționată de firma 
debutantă, nu dezvoltată în regie proprie). Automat, aplicația va fi prevăzută în 
bugetul investițional. Membrii echipei vor derula o muncă de documentare pentru a 
putea estima prețu aplicației (se recomandă discuții cu firme de programare). 
6) Personal necesar. Ce tip de angajați sunt folosiți în operațiune? Câți? Ar trebui 
evitată supraîncărcarea organigramei. O firmă debutantă are în general 1-2 angajați. 
Din totalul firmelor din România aprox. 41% nu au niciun angajat (lucrează asociații, 
fără a fi angajați), 21% au 1 angajat, 11% au 2 angajați. Angajații generează în 
general cheltuieli fixe cu salariile brut și contribuția asigurătorie pentru muncă. 
Pentru o firmă debutantă, minimizarea cheltuielilor fixe la începutul activității este 
foarte importantă. Cheltuielile fixe sun greu de acoperit la început, când nivelul de 
activitate e redus În primele luni, de cele mai multe ori veniturile sunt foarte mici sau 
inexistente. În această perioadă, ori cheltuielile fixe sunt evitate complet (fără spații 
închiriate, fără angajați), fie asociații aduc capital propriu pentru acoperirea 
cheltuielilor fixe până când firma ajunge la un nivel lunar de venituri mai consistent. 
7) Resurse materiale consumate: materii prime, materiale, energie, obiecte de 
inventar. 
 
2. Bugetul investițional și surse de finanțare   
 
Conform grilei de evaluare, Bugetul investițional și sursele de finanțare sunt evaluate 
prin criteriul 3. Pot fi acordate maxim 10 puncte.  Aspectele punctate de comisia de 
evaluare sunt următoarele: 
- În buget au fost incluse toate activele imobilizate necesar a fi achiziționate pentru 
asigurarea condițiilor de derulare a ciclului de exploatare. Astfel, resursele de natura 
terenurilor, clădirilor, utilajelor, aparaturii, mobilierului, calculatoarelor, mijloacelor de 
transport, aplicațiilor informatice necesare derulării ciclului de exploatare proiectat în 
cadrul cap. 2 al planului de afaceri vor fi asigurate. 
- Echipa a configurat echilibrat bugetul investițional, prevăzând în cadrul acestuia 
activele imobilizate care se impun a fi achiziționate, respectiv identificând soluții 
alternative pentru activele imobilizate care nu pot fi achiziționate (închiriere, 
externalizarea unor operațiuni). 
- Caracteristicile tehnice minimale ale resurselor prevăzute în bugetul investițional 



sunt descrise. Acestea sunt în corespondență cu necesitățile ciclului de exploatare 
proiectat. 
- Prețul de achiziție al resurselor prevăzute în buget este estimat corect. 
- Bugetul nu include resurse care nu sunt necesare conform descrierii ciclului de 
exploatare sau resurse cu specificații tehnice superioare necesităților. 
- Mărimea investiției este realistă pentru o întreprindere debutantă (va fi avut în 
vedere ca referință  intervalul 20.000 – 100.000 de euro). 
- Sursele de finanțare prevăzute pentru realizarea investiției sunt structurate coerent. 
Ca referință, pot fi avute programe actuale prin care se acordă finanțări 
nerambursabile pentru întreprinderi debutante: România Startup Plus (valoare 
maximă a subvenției de aprox. 36.000 euro), Startup Nation (valoare maximă a 
subvenției de aprox. 44.000 euro), sub-măsura 6.2 din Programul Național de 
Dezvoltare Rurală (valoare maximă a subvenției de aprox. 70.000 euro), apelul 
”Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” din cadrul POCU (valoare maximă 
a subvenției de aprox. 100.000 euro). 
 
Din proiectul de ciclu de exploatare va rezulta probabil că, pentru derularea 
activității, firma va avea nevoie de o anumită infrastructură, care ar putea conține: 
teren, clădire, utilaje, echipamente, calculatoare, autovehicule, mobilier, 
calculatoare, software. Crearea acestei infrastructuri impune realizarea de investiții 
în astfel de active (achiziționarea lor). În consecință, se întocmește un buget 
investițional în care se includ toate activele care se impun a fi achiziționate la 
început, înainte de a demara activitatea de exploatare (pentru că existența 
infrastructurii constituie o pre-condiție pentru derularea continuă a ciclului de 
exploatare programat). 
 

Bugetul investitiei lei 

Nr.crt. Componente investitionale UM Cantitate PU Valoare 

1 Tocator buc 1 20.000 20.000 

2 Uscator buc 1 13.000 13.000 

3 Buncăr cu sistem de șnecuri buc 2 5.000 10.000 

4 Presa de brichetare (300 kg / h) buc 1 105.000 105.000 

5 Linie de răcire buc 1 5.000 5.000 

6 Laptop buc 1 3.000 3.000 

7 Imprimantă multifuncțională buc 1 5.000 5.000 

8 Set mobilier buc 1 4.000 4.000 

9 Total - - - 165.000 

 
 
Bugetul trebuie să conțină toate activele care se impun a fi achiziționate. 
Neincluderea în buget a unui astfel de activ va duce probabil la imposibilitatea 
derulării ciclului de exploatare programat (deci afacerea nu va putea funcționa). În 
același timp, nu se includ în buget active a căror necesitate nu rezultă din proiectul 
de ciclu de exploatare. Achiziționarea unui activ care nu este util afacerii înseamnă 
risipirea capitalului (capitalul nu se recuperează dacă activul nu este utilizat într-o 
activitate generatoare de venituri).  
Nu se includ în buget obiecte de inventar (active fizice cu valoare mai mică de 2500 
lei). Nu se includ în buget cheltuieli curente, chiar dacă au comportament fix (salarii, 
chirii). Nu se includ achiziții de materii prime sau materiale (stocuri). Se recomandă 



ca firma să fie neplătitoare de TVA. În aceste condiții, valorile din bugetul 
investițional vor fi reflectate în lei, cu TVA.  
Sub buget se prezintă sintetic specificațiile tehnice impuse fiecărui activ cuprins în 
buget. Prețurile sunt preluate de pe piață, fiind important să fie cât mai realiste. 
 
Se recomandă ca sursele de finanțare luate în calcul pentru investiția inițială 
(rezultată din buget) să fie capitalul social adus de asociați și fondurile 
nerambursabile disponibile prin programele: 
- România Startup Plus (valoare maximă a subvenției de aprox. 36.000 euro),  
- Startup Nation (valoare maximă a subvenției de aprox. 44.000 euro),  
- sub-măsura 6.2 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (valoare maximă a 
subvenției de aprox. 70.000 euro),  
- apelul ”Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” din cadrul POCU (valoare 
maximă a subvenției de aprox. 100.000 euro). 
 
Întreprinderea debutantă va deservi populația din Timișoara (probabil doar o parte a 
acesteia). În aceste condiții, este de așteptat ca investiția să fie realizată în 
Timișoara. Ca excepție, investiția poate fi prevăzută a se realiza în zona peri-urbană 
(deservind însă populația din Timișoara). În aceste condiții, prin  sub-măsura 6.2 din 
Programul Național de Dezvoltare Rurală pot fi realizate doar investițiile din 
zona  peri-urbană.  România Startup Plus este potrivită doar pentru investițiile din 
Timișoara. Celelalte două programe permit atât investiții în mediul urban, cât și 
investiții în mediul rural. 
 


