LISTĂ DE ÎNTREBĂRI FRECVENTE ȘI RĂSPUNSURI PRIVIND CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI
PROIECT Start-up@CENTRU (ID 105851)
Data publicării: 22.10.2018
***
Întrebare 1: Unul din cei 2 angajați obligatoriu pot să fiu și eu? Sau nu?
Răspuns: Da, antreprenorul selectat poate fi unul dintre angajați.
Întrebare 2: Toate cheltuielile eligibile se suportă numai pe perioada de 12 luni atunci, restul de 6 luni
sunt obligat eu să suport. Aceste 12 luni se numără de la înființarea firmei sau de la semnarea
contractului de finanțare?
Răspuns: Ajutorul de minimis solicitat poate acoperi doar cheltuieli pentru perioada de funcționare a
afacerii (primele 12 luni) de la înființarea afacerii și semnarea contractului de subvenție. Singurele
cheltuieli acceptate ca eligibile chiar dacă sunt realizate înainte de înființarea afacerii și semnarea
contractului de subvenție sunt cele aferente categoriei „Taxe pentru înființarea de start-up-uri”. Având
în vedere că între cele două momente (înființarea afacerii și semnarea contractului de subvenție) este
de așteptat că se va scurge o anumită perioadă de timp, cele 12 luni de funcționare se vor număra de
la semnarea contractului de subvenție, deoarece acela este momentul oficial de la care afacerea nou
înființată devine „beneficiar al ajutorului de minimis”. Pe perioada de 6 luni ulterioară celor 12 luni de
funcționare, denumită perioadă de sustenabilitate, va trebui ca afacerea să se autosusțină (să asigurați
funcționarea afacerii și menținerea locurilor de muncă create).
Întrebare 3: În cât timp trebuie înființată societatea de la semnarea contractului de finanțare?
Răspuns: Contractul de subvenție se semnează între persoane juridice. Așadar, pașii procesului sunt
înființarea afacerii și apoi semnarea contractului de subvenție.
Întrebare 4: Din câte am înțeles eu din ghid trebuie să renunț la partea majoritara din fiecare societate
comercială în care fac parte dar nu trebuie să renunț în total, pot să rămân asociat minoritar la fiecare.
Și mi se pare că nu trebuie să renunț deloc la PFA dacă am în momentul de față, nu este specificat asta,
numai societăți comerciale sunt amintite iar PFA nu are statut de societate comercială după legile în
vigoare.
Răspuns: Cerința se aplică doar acelor persoane care sunt asociați majoritari în societăți comerciale
înființate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, nu și celor care au PFA, întreprinderi
individuale etc.
Întrebare 5: Nu se specifică forma angajării nicăieri. Se poate să fie și part time sau numai full time?
Răspuns: Normele pot fi și cu timp parțial (part-time).
Întrebare 6: Cum se va proceda cu plățile? Trebuie să prezentam facturi/proforme după care se virează
acele sume în X zile și plătim sau se plătesc direct de catre finanțator sau primim maxim 75% din
finanțare în cont în X zile după înființare și cheltuim cum vine rândul cheltuielilor?

Răspuns: Efectuarea de plăți din ajutorul de minimis primit o veți realiza voi din contul în care vă vor
fi virate sumele. Pe parcursul perioadei de 12 luni în care utilizați ajutorul de minimis acordat veți avea
obligația, în raport cu noi, organizațiile care implementăm proiectul și avem calitatea de administrator
al schemei de minimis, de a raporta modul în care veți cheltui ajutorului de minimis virat și
implementarea planului de afaceri, transmițând documente precum dosare de achiziție, facturi, ordine
de plată, extrase de cont, rapoarte privind activitățile derulate de întreprindere etc., conform
indicațiilor și procedurilor de raportare pe care le vom stabili și vi le vom comunica la nivel de proiect.
Întrebare 7: 30% din cei 75% avans care trebuie să obținem în 12 luni maxim ca să primim restul
finanțării înseamnă maxim 22,5% din valoarea totală a finanțării. Contravaloarea asta trebuie să
încasăm să primim 100% finanțarea, exact? Asta în cât timp se întâmplă după validarea încasării?
Răspuns: Cerința pentru virarea tranșei 2 de ajutor de minimis este sa înregistrați venituri de minim
30% din prima tranșă. Acordarea tranșei 2 se poate face și înainte de împlinirea celor maximum 12
luni, dacă faceți mai devreme de împlinirea acestui termen dovada veniturilor solicitate. Tranșele de
minimis vă vor fi transferate de noi, în calitate de administrator al schemei de minimis, în momentul în
care Ministerul Fondurilor Europene-AM POCU ne va vira sumele în conturile noastre. Vom solicita
prima tranșă de minimis pentru fiecare afacere după semnarea contractului de subvenție.
Întrebare 8: Nu prea se scrie nimic în ghid ce și cum se întâmplă după primele 18 luni de implementare.
Despre asta când o să știm mai multe?
Răspuns: După finalizarea proiectului (deci a perioadei de funcționare si de sustenabilitate a afacerilor
înființate), urmează o perioadă de 3 ani denumită „perioadă de menținere a destinației bunurilor
achiziționate”.
***
Întrebare 9: În cazul în care firma este neplătitoare de TVA, TVA-ul este considerat eligibil și poate fi
inclus în buget? Dacă în timp (să zicem după 6 luni) firma devine plătitoare de TVA ce se întâmplă?
Răspuns: Da, este corect. Doar TVA nerecuperabilă/nedeductibilă este cheltuiala eligibilă. Așadar, da,
dacă întreprinderea nu este înregistrată în scopuri de TVA (adică „neplătitoare de TVA”), TVA este
eligibilă. Firmele înregistrate în scopuri de TVA (adică „plătitoare de TVA”) își pot deduce taxa pe
valoarea adăugată cu activitatea curentă, deci TVA nu va mai fi cheltuială eligibilă.
***
Întrebare 10: În grila de evaluare faza 1 apare textul următor: au reședința sau domiciliul în mediul
urban sau în cel urban, în Regiunea Centru (județele Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Covasna, Harghita).
Trebuia să fie resedinta in mediul urban sau rural, corect?
Răspuns: Da, corect este au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban în Regiunea Centru,
cum este prevăzută și condiția în metodologie de la pagina 5 (punctul 3). Mulțumim pentru
atenționare!

***
Întrebare 11: Dacă fondurile pot acoperi doar primele 12 luni de la semnarea contractului de
subvenție, ce cheltuieli vor finanța cei 25% rămași?
Răspuns: Ajutorul de minimis reprezintă o sursă de finanțare a afacerii dvs. (așa cum pot fi creditele,
capitalul propriu etc), cu diferența importantă că, spre deosebire de celealte surse menționate,
ajutorul de minimis poate viza doar cheltuieli aferente primelor 12 luni ale afacerii. Acordarea tranșei
2 se poate face și înainte de împlinirea celor maxim 12 luni, dacă faceți mai devreme de împlinirea
acestui termen dovada veniturilor solicitate. Așadar, dacă primiți tranșa finală înainte de împlinirea
primelor 12 luni, suma o puteți folosi în interiorul acelei perioade pentru plata unor cheltuieli eligibile
pe care le-ați prevăzut în buget pentru aceste prime 12 luni. Dacă vă veți afla în cealaltă situație
(obtineți veniturile la încheierea perioadei maxime de 12 luni, iar tranșa finală vă va fi virată după
terminarea celor 12 luni), aceasta va trebui să vizeze tot cheltuieli aferente primelor 12 luni de
funcționare, dar plătite deja (din fonduri proprii, de exemplu).
***
Întrebare 12: Ideea noastră de afacere este un punct de procesare legume-fructe, urmând să
comercializam produse finite (conserve, gemuri, sucuri). Știu că în cazul acestui tip de activitate
eligibilitatea este condiționată. Am citit condiția de eligibilitate nr. 5, punctul c), din care am înțeles că
ar fi eligibil un astfel de proiect, atâta timp cât, din finanțare, nu sunt prevăzute costuri cu materia
primă (produse agricole primare). Finanțarea vrem să o folosim pentru: chirie, amenajarea spațiului
conform legislației, dotarea cu echipamentele necesare și plata salariilor. Poate fi eligibilă în acest caz
Răspuns: Da, afacerea pe care ați menționat-o este eligibilă.
***
Întrebare 13: „Planul de afaceri să vizeze crearea a cel puțin 2 locuri de muncă în cadrul întreprinderii
nou-înființate” Eu pot fi unul din acești 2 salariați? Contractul se poate face pe perioada
determinata/nedeterminată, part-time/full-time?
Răspuns: Da, antreprenorul selectat poate fi unul dintre angajați. Normele pot fi și cu timp parțial (parttime). Legat de perioadele contractelor, recomandarea noastră este să fie contracte pe perioadă
nedeterminată sau să acopere cel puțin obligația stabilită de menținere a locurilor de muncă: pe
perioada de funcționare a afacerii și cele 6 luni de sustenabilitate.
Întrebare 14: „Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul
beneficiarului sau partenerilor săi din proiect nu pot avea calitatea de angajați sau asociați în cadrul
întreprinderilor înființate prin proiect”. Cine sunt aceste persoane? Noi, în calitate de aplicanți pentru
obținerea fondurilor sau voi, cei care administrați fondurile?
Răspuns: Este vorba de noi, organizațiile care implementăm aceste proiecte. Adică persoanele care fac
parte din echipa de proiect, asociații și angajații noștri ca organzații care implementăm proiectul Startup@CENTRU (Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL – beneficiar, Iceberg Consulting SRL
– partener 1, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – filiala Cluj-Napoca – partener 2 și Municipiul

Alba Iulia – partener 2) nu pot fi angajați sau asociați în întreprinderile care vor fi înființate și finanțate
prin proiect.
***
Întrebare 15. Când se face înscrierea în Grupul Țintă? Se poate face la depunerea documentației
pentru concursul de planuri de afaceri? Menționez că nu am absolvit cursurile de competențe
antreprenoriale și nu sunt înscrisă în grupul țintă.
Răspuns: Pentru persoanele care nu au urmat cursurile în cadrul proiectului, înscrierea efectivă în
grupul țintă al proiectului Start-up@CENTRU (respectiv completarea formularului de grup țintă și
restului documentelor relevante) se va face doar dacă acestea se vor număra printre cele ale căror
planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare în cadrul proiectului în urma concursului de planuri
de afaceri.
Întrebare 16: Întreprinderea nou înființată prin proiect (va fi SRL) poate avea ca asociat un cetățean
spaniol rezident în Romania din 2011 (cu un procent de 49% din capital) și în același timp acesta să fie
administratorul societății?
Răspuns: Da, este posibil ca un cetățean străin rezident în România să fie asociat minoritar în
întreprinderea înființată. Referitor la statutul de administrator, în cadrul proiectului Start-up@CENTRU
solicităm ca reprezentantul legal al întreprinderii nou înființate să fie persoană care a aplicat și a fost
selectată cu planul de afaceri propus.
Întrebare 17: În cadrul societății noi se poate angaja (loc de munca nou înființat) acest cetățean spaniol
cu rezidență permanentă în România în regiunea Centru (Brațov)?
Răspuns: Da. Cerința cu privire la angajații întreprinderii este ca aceștia să aibă domiciliul sau reședința
în regiunea în care se implementează proiectul, respectiv în regiunea Centru în cazul proiectului Startup@CENTRU.
Întrebare 18: Soțul/soția/rude de până la gradul 2 ale aplicantului pot aplica în cadrul aceluiași program
sau a altor programe de finanțare sau există restricții?
Răspuns: Pe România Start Up Plus nu există nicio restricție legat de acest aspect. Există, însă, o
obligație care trebuie avută în vedere, respectiv aceea că persoanele fizice nu pot avea calitatea de
asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată
în cadrul acestui program. Referitor la alte programe de finanțare, este necesar să analizați
documentele respectivului program de finanțare și dacă sunt impuse astfel de restricții.
***
Întrebare 19: La Anexa 2 (Buget minimis plan de afaceri) scrie că 2. În buget vor fi trecute cheltuielile
cu tot cu TVA (dacă sunt purtătoare de TVA) în cazul în care TVA este o cheltuiala eligibilă aferentă
planului de afaceri (este nedeductibilă/ nerecuperabilă). Să înțeleg că eu voi trece cheltuielile fără TVA
în tabel? Mai menționez pe undeva faptul că voi fi plătitor de TVA iar acesta va fi
deductibil/recuperabil, și nu a fost introdus în Buget minimis plan de afaceri?

Răspuns: Da, este util să menționati acest lucru, cu atât mai mult cu cât TVA aferentă cheltuielilor dvs.
va trebui suportată de dvs. din alte surse. Puteți menționa în secțiunea III.5 a planului de afaceri.
Întrebare 20: În Anexa 2 (Buget minimis plan de afaceri) nu văd nicăieri rubrica de Achiziție de active
necorporale; unde introduc achiziția de site-platforma și aplicații mobil (active necorporale), având în
vedere că este și cea mai mare componentă de cost?
Răspuns: Activele necorporale se regăsesc în categoria „Alte cheltuieli aferente funcţionării
întreprinderilor” (numărul 15) care cuprinde:
15.1. Prelucrare de date
15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice
15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format
tipărit şi/sau electronic
15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
Vă recomandăm să consultați lista de cheltuieli eligibile prezentată în metodologie la capitolul 5, unde
unele dintre categorii sunt prezentate și cu subcategoriile aferente.
Întrebare 21: Pe site-ul vostru scrie că vor fi selectate 48 de planuri de afaceri ce vor fi finanțate cu
maxim 167.270 lei/afacere, iar în Metodologie și alte materiale scrie că Fiecare plan de afaceri selectat
va beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea acestuia în aplicare în valoare de maxim
169.270 lei. Cum este până la urmă?
Răspuns: Suma este cea conform metodologiei, respectiv maxim 169.270 lei/afacere. Suma precizată
pe site era eronată. Am corectat eroarea. Mulțumim de atenționare!
***
Întrebare 22: Este obligatoriu ca angajații să fie full time sau pot să colaborez part-time cu mai multe
persoane? Pentru afacerea mea este mult mai convenabil să angajez 2 persoane cu câte 4 ore decât
una singură cu 8 ore.
Răspuns: Angajații pot fi și cu normă parțială (part-time) și este obligatorie angajarea a cel puțin 2
persoane și menținerea pe perioada de funcționare și de sustenabilitate a locurilor de muncă create.
***
Întrebare 23: „Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:
a. O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat
pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
b. O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce
beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12
luni aferent fazei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în
care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă”.
Cum se calculează cele 12 luni? Producția efectiv cumulată este de 2-3 luni. (Lucru în weekend în
special)
Răspuns: Cele 12 luni se calculează de la data semnării contractului de subvenție. Sunt primele 12 luni
calendaristice de la acel moment.

Întrebare 24: Diferența de 25% din sprijin trebuie și ea justificată cum se cheltuie?
Răspuns: Da. Trebuie justificată.
Întrebare 25: Primele 12 luni se cheltuie cei 75%, iar următoarele 6 luni afacere se susține singură. Ce
facem cu tranșa a 2a? Cum o cheltuim?
Răspuns: Ajutorul de minimis reprezintă o sursă de finanțare a afacerii dvs. (așa cum pot fi creditele,
capitalul propriu etc), cu diferența importantă că, spre deosebire de celealte surse menționate,
ajutorul de minimis poate viza doar cheltuieli aferente primelor 12 luni ale afacerii. Acordarea tranșei
2 se poate face și înainte de împlinirea celor maxim 12 luni, dacă faceți mai devreme de împlinirea
acestui termen dovada veniturilor solicitate. Așadar, dacă primiți tranșa finală înainte de împlinirea
primelor 12 luni, suma o puteți folosi în interiorul acelei perioade pentru plata unor cheltuieli eligibile
pe care le-ați prevăzut în buget pentru aceste prime 12 luni. Dacă vă veți afla în cealaltă situație
(obtineți veniturile la încheierea perioadei maxime de 12 luni, iar tranșa finală vă va fi virată după
terminarea celor 12 luni), aceasta va trebui să vizeze tot cheltuieli aferente primelor 12 luni de
funcționare, dar plătite deja (din fonduri proprii, de exemplu).
Întrebare 26: Cum justificăm/demonstrăm în planul de afaceri respectarea principiului „Poluatorul
plătește”?
Răspuns: La acest moment este necesară completarea declarației de eligibilitate care conține și
asumarea respectării în implementarea planului de afaceri a principiului „Poluatorul plătește”.
Întrebare 27: Se pot modifica cheltuielile după semnarea contractului? Valoarea echipamentelor?
Introducerea de alte echipamente?
Răspuns: Da, în situații bine justificate și cu aprobarea prealabilă din partea noastră în calitate de
administrator al schemei de antreprenoriat.
***
Întrebare 28: În legătură cu diagrama Gantt ce trebuie prezentată pentru acest proiect, trebuie să
cuprindă primele 18 luni ale afacerii. Dacă eu am nevoie numai de 3 luni pentru deschiderea afacerii și
reprezint planificarea acțiunilor până la inaugurare, după inaugurare (cele 15 luni restante ce
trebuiesc reprezentate în grafic) ce acțiuni trebuiesc prezentate? Ce acțiuni se doresc reprezentate în
diagrama Gantt după inaugurare?
Răspuns: Graficul GANTT vizează activităţile necesare demarării și implementării afacerii
dumneavoastră pe o perioadă de 18 luni, nu doar strict legate de deschiderea și inaugurarea afacerii,
ci ce urmează să derulați și ulterior ca activitate efectivă a afacerii.
***
Întrebare 29: În formatul de business plan tabel cheltuieli/ venituri e mic de tot. Putem pune anexă
excel cu același format și acolo trecem doar conform anexei și denumirea acesteia?
Răspuns: Da, puteți prezenta tabelele de cheltuieli și venituri și ca anexe la planul de afaceri, cu
condiția respectării formatelor solicitate și indicării exacte a anexei/anexelor unde se regăsesc acestea

în planul de afaceri. Imposibilitatea de a identifica în evaluare aceste tabele anexate poate conduce la
considerarea planului de afaceri ca fiind incomplet.
***
Întrebare 30: Sunt cheltuieli eligibile bonusurile de performanță și tichetele de masă?
Răspuns: Conform listei de cheltuieli eligibile, sunt eligibile doar cheltuielile salariale (salarii nete) și
contribuţiile sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii
angajaţi şi angajatori).
Întrebare 31: Este cheltuială eligibilă chiria pe propria locuință (care ar fi sediul societății)?
Răspuns: Nu este cheltuială eligibilă. Această situație intră sub incidența conflictului de interese în
materie de achiziții deoarece sunteți, în același timp, și proprietarul spațiului, și asociat în
întreprinderea care închiriază și plătește din fonduri publice pentru spațiul respectiv.
Întrebare 32: Este cheltuială eligibilă bicicleta în ideea de a reduce costurile de deplasare și a proteja
mediul înconjurător. Până la ce preț?
Răspuns: Cheltuielile solicitate din ajutorul de minimis trebuie justificate în raport cu necesitatea
acestora pentru derularea activității afacerii. În măsura în care achiziția unei biciclete este justificată în
raport cu activitatea efectivă a afacerii dvs. ea poate fi considerată o cheltuială eligibilă. Nu există un
plafon maxim, însă este necesar ca cheltuielile să fie justificate din punct de vedere al costurilor
previzionate şi argumentate cu oferte de preţ, studii de piaţă etc.
Întrebare 33. Pot cere subvenție de la stat pentru angajat șomer sau proaspăt absolvent?
Răspuns întrebare: Da, însă vă rugăm să aveți în vedere să nu vă aflați într-o situație de dublă finanțare,
respectiv să nu acoperiți aceleași cheltuieli cu angajații atât din ajutorul de minimis acordat prin acest
proiect, cât și prin subvențiile obținute din alte surse.
Întrebare 34. Toate achizițiile trebuie să aibă preț și trei oferte (screenshot)? (Adica: 1 masă - preț și
oferta în anexa, 1 aparat foto - preț și ofertă în anexă).
Răspuns: Trebuie prevăzut în buget prețul pentru toate achizițiile pe care le realizați. Nu există un
număr minim sau maxim de oferte pe care trebuie să le prezentați pentru fiecare achizție prevăzută în
planul de afaceri, însă este necesar ca cheltuielile să fie justificate din punct de vedere al costurilor
previzionate şi argumentate cu oferte de preţ, studii de piaţă etc.
***
Întrebare 35: Dacă am studii pot să îmi țin eu contabilitatea sau trebuie să fie un serviciu exteriorizat?
Răspuns: În măsura în care prevederile legale în vigoare vă permit să asigurați personal contabilitatea
întreprinderii, nu este necesară externalizarea serviciului.
Întrebare 36: Pentru salarii, la personal administrativ și de management calculez salariul începând din
prima lună?

Răspuns: Cheltuielile salariale vor fi calculate începând din momentul în care vor fi angajate persoanele
respective. Așadar, dacă intentionați să angajați persoanele din prima lună, da, este necesar să calculați
salariul începând cu prima lună.
Întrebare 37: Care este faza a II a? Adica în primele 12 luni trebuie să avem venit de 30% din val. tranșei
inițiale? Sau se numără 12 luni fără primele șase?
Răspuns: Cele 12 luni se calculează de la data semnării contractului de subvenție.
***
Întrebare 38: La punctul 10 sunt precizate prioritățile orizontale și temele secundare, numai din aceste
domenii vor fi selectate planuri de afaceri? Din domeniul educației, de exemplu nu poate fi depus un
plan de afaceri?
Răspuns: Prioritățile orizontale și temele secundare sunt elemente care se punctează în cadrul
evaluării tehnice, nu domenii de activitate eligibile. Așadar, pot fi depuse și planuri de afaceri care nu
adresează niciuna dintre prioritățile orizontale și temele secundare, însă acestea nu vor primi punctaj
la evaluarea tehnică la acest criteriu.

