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Dezvoltarea componentelor planului de afaceri. Vademecum pentru activitatea de formare

Secțiunea din Anexa 1. Plan de afaceri1:
2. DATE DE IDENTIFICARE
....
2.7. Valoarea si natura capitalului
Surse de informare:
1) Manual competențe antreprenoriale. (2018). Program de formare autorizat ANC. Cluj-Napoca:
Camera de Comerț și Industrie Cluj-Napoca. Disponibil on-line la adresa: https://ccicj.ro/wpcontent/uploads/2018/02/Manual-competente-antreprenoriale-CCI-3.7.pdf
Extras, p.3:
„Capital social
Este o forma de finantare a afacerii in care investorii contribuie cu bani la capitalul companiei. In
schimbul acestei contributii, investorii primesc o dovada a dreptului lor de proprietate sau pretind
companiei ca se asteapta si la un profit de pe urma investitiei lor. Cu alte cuvinte, o afacere
trebuie sa fie foarte atractiva pentru a convinge pe cineva sa investeasca...
Exista trei surse pentru capitalul social, descrise mai jos:
Investitori privati – persoane ce au posibilitatea de a investi intr-o afacere bani pe care ii detin in
surplus sau acele persoane extem de bogate, care isi administreaza propriii bani in asa fel incat sa
realizeze profit. Acestia pot fi: membri ai familiei, prieteni, cunostinte din domeniul afacerilor,
angajati, angajatori, posibili parteneri, clienti potentiali sau furnizori. Acest tip de investitie este
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Disponibil la: http://www.profitantreprenor.ro/selec-ie-planuri.html
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mai putin formala, fara prea multe proiectii financiare si studii realizate. Investitorii privati pot fi
folositi atat pentru finantarea start-upului, cat si pentru dezvoltarea unei afaceri;
Investitori profesionisti sunt, in principiu, fonduri in care oamenii bogati sau institutiile financiare
investesc. Managementul fondurilor administreaza banii in schimbul unor comisioane de
administrare si depozitare, suportate de investitori din castigul lor;
Pietele de capital public reprezinta o sursa moderna de formare a capitalului, dar prezinta
dezavantajul unor cerinte extrem de complicate, ce pot fi rezolvate, de cele mai multe ori, doar cu
ajutorul specialistilor. Procesul dureaza mult, este detaliat si costisitor. Aceasta nu este o sursa
accesibila pentru companiile mici sau pentru cele aflate in faza de demarare a afacerii. Pentru a
genera un interes cat mai mare in randul investitorilor potentiali si a obtine,in cele din urma,
finantarea, compania trebuie sa prezinte o istorie de succes si o imagine atractiva.
2) Totul despre capitalul social http://blog.reinventconsulting.ro/2017/09/totul-despre-capitalulsocial-ce-inseamna-care-este-minimul-de-varsamant-si-alte-intrebari/
3) Constituirea capitalului social. https://contabilul.manager.ro/a/339/3-constituirea-capitaluluisocial.html
“Aportul asociatilor sau al actionarilor la capitalul social poate sa fie in bani si/sau in natura.
Aportul in bani
Aportul in bani este cea mai simpla forma de aport si consta dintr-un varsamant bancar efectuat
de catre fiecare dintre asociati/actionari.
Documentul care stabileste suma corespunzatoare varsamantului este actul constitutiv al societatii
comerciale. Acesta indeplineste rolul de document justificativ pentru contabilitate, impreuna cu
foile de varsamant, care atesta efectuarea operatiunilor in contul deschis in acest scop pe numele
viitoarei societati.
Societatea comerciala nu se poate considera constituita pana la data inmatricularii ei la Oficiul
National al Registrului Comertului (O.N.R.C.)”.
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In cazul S.R.L., aporturile in natura trebuie sa reprezinte cel mult 60% din capitalul social
subscris. In cazul S.A., fiecare actionar trebuie sa verse, in numerar, 50% din valoarea actiunilor
subscrise.
Conform cadrului legal in vigoare, asociatii societatii in nume colectiv, societatii in comandita
simpla si societatii cu raspundere limitata sunt obligati sa verse integral, la data constituirii,
capitalul social subscris”.



