LISTĂ DE ÎNTREBĂRI FRECVENTE ȘI RĂSPUNSURI PRIVIND CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI
PROIECT Start-up@CENTRU (ID 105851)
-CONTINUARE LA LISTA PUBLICATĂ ÎN 22.10.2018Data publicării: 24.10.2018

***
Întrebare 39: Daca am urmat cursul de antreprenoriat in alta parte si am depun la acestia proiectul
pentru a fi jurizat, mai pot depune si al dumneavoastra proiectul pentru a fi si al dumneavoastra intrat
in concurs. In eventualitatea ca in ambele locuri voi castiga finantarea voi renunta la finantare la una
dintre asociatii si voi finanta proiectul doar dintr-o parte. Se poate asa ceva sau pe baza de CNP va fi
depistata depunerea si voi fi descalificat din ambele concursuri?
Răspuns: Da. Puteți participa la concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului nostru,
Start-up@CENTRU (ID 105851), și dacă v-ați înscris/doriți să vă înscrieți și la alte concursuri de planuri
de afaceri organizate în cadrul altor proiecte. Menționăm însă faptul că, în măsura în care veți fi
selectat spre finanțare în cadrul mai multor concursuri de planuri de afaceri, va trebui să optați pentru
un singur proiect, pentru a nu vă afla în situație de dublă finanțare și a pierde finanțarea în cadrul
tuturor proiectelor.
***
Întrebare 40: Am absolvit cursul de antreprenoriat in Miercurea Ciuc la un alt organizator unde am si
predat un plan de afacere la concursul lansat de ei. Pot depune si la dumneavoastra planul de afacere
- sa-mi sporesc sansele de castig? Cu mentiunea: daca castig in ambele cazuri sa renunt la unul din
posibilitati pentru a evita dubla finantare.
Răspuns: Da. Puteți participa la concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului nostru,
Start-up@CENTRU (ID 105851), și dacă v-ați înscris/doriți să vă înscrieți și la alte concursuri de planuri
de afaceri organizate în cadrul altor proiecte. Menționăm însă faptul că, în măsura în care veți fi
selectat spre finanțare în cadrul mai multor concursuri de planuri de afaceri, va trebui să optați pentru
un singur proiect, pentru a nu vă afla în situație de dublă finanțare și a pierde finanțarea în cadrul
tuturor proiectelor.
***
Întrebare 41: Acele 30% ce trebuie sa realizam sunt incasarile/veniturile firmei sau profitul firmei
dobandite(venituri-cheltuieli)?
Răspuns: Așa cum este menționat și în metodologie (pagina 4), condiția se referă la realizarea de
venituri din activitatea curentă.
Întrebare 42: Daca am PFA si nu doresc sa-o inchid pot sa am cheltuieli pe firme catre PFA pe baza de
contract daca nu ma angajez pe mine? Astea nu ar fi cheltuieli eligibile deductibile din finantare ci
cheltuieli din venituri, venituri care acum realizez pe PFA dar doresc sa transfer pe firma din momentul

infiintarii. Si as dori sa am 2 angajati diferiti de mine dar atunci singurul venit personal in afara de
dividente ar fi aceasta metoda.
Răspuns: Nu am înțeles întrebarea. Pentru a vă putea oferi un răspuns este necesar să reformulați de
o manieră mai clară.
Întrebare 43: In perioada de menținere a destinației bunurilor achiziționate (3 ani dupa cei 18 luni)
trebuie sa mai mentinem cele 2 angajari si ce alte obligatii o sa mai avem?
Răspuns: Menținerea angajaților este obligatorie pe perioada de funcționare și pe perioada de
sustenabilitate.
Întrebare 44: Administratorul firmei(adica eu) trebuie sa fie angajat? Sau eu care sunt reprezentantul
firmai ca si asociatul unic sau majoritar daca nu am angajat pe post de administrator atunci automatic
eu sunt si administrator?
Răspuns: Nu este obligatoriu să vă angajați în întreprinderea nou înființată care beneficiază de ajutorul
de minimis. Dacă întreprinderea va fi înființată ca societate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990,
republicată, va trebui să aveți calitatea de asociat/acționar majoritar, iar în mod particular, în cadrul
proiectului Start-up@CENTRU, condiția stabilită este ca antreprenorul selectat să aibă calitatea de
reprezentant legal al întreprinderii. Adică va trebui să fiți administrator. Nu este, însă, obligatoriu să vă
angajați ca administrator.
Întrebare 45: Screenshot-uri de pe site-uri de webshop ale unor produse pot fi folosite in loc de oferte
de pret?
Răspuns: Da.
***
Întrebare 46: As dori sa stiu daca copia după diploma ultimei forme de învățământ absolvite a fost
necesara doar pentru inscrierea la cursurile de antreprenoriat sau este obligatorie si pentru concursul
de planuri de afaceri? Eu am pierdut diploma in urma cu multi ani si in acest moment nu pot sa cer un
duplicat deoarece nu locuiesc in Romania.
Răspuns: Diploma a fost necesară pentru înscrierea și selecția în vederea participării la cursurile de
antreprenoriat organizate în cadrul proiectului. Pentru concursul de planuri de afaceri nu este necesară
depunerea diplomei ultimei forme de învățământ absolvite. Conținutul dosarului de înscriere
(aplicației) pentru concursul de planuri de afaceri se regăsește în Metodologie la pagina 9.
***
Întrebare 47: Planul meu de afaceri este o agenție de turism. Pot avea 2 angajații part time si 1 angajat
fulltime? Am 2 apartamente unul al meu, unul a unui prieten care il primesc prin comodat, si doresc
sa le renovez prin proiect pentru a avea cazare, este eligibil?
Răspuns: Puteți propune prin planul de afaceri mai mult de 2 angajați, însă este important să aveți în
vedere că este necesară menținerea acestora pe perioada obligatorie prevăzută în metodologie (din
momentul angajării, pe perioada funcționare + perioada de sustenabilitate). Referitor la eligibilitatea
cheltuielilor, vă recomandăm să consultați lista de cheltuieli eligibile prevăzută în cadrul metodologiei.

În măsura în care aceste cheltuieli pot fi cuprinse într-una dintre categoriile de cheltuieli eligibile,
acestea pot fi susținute din fondurile de minimis acordate.
***
Întrebare 48: Am o diploma pentru ca am terminat cursul anul acesta dar nu am obtinut-o la dvs. Se
va lua in considerare daca o adaug la Planul de afaceri ca o anexa? Sau cum ar trebui sa procedez?
Răspuns: Dacă doriți, puteți atașa diploma la aplicația dvs, însă ea nu este un document obligatoriu.
Conținutul dosarului de înscriere (aplicației) pentru concursul de planuri de afaceri se regăsește în
Metodologie la pagina 9. De asemenea, vă recomandăm să consultați grilele de evaluare fazele 1, 2 și
3 (Anexa 5, 6 și 7 la Metodologie) pentru a vedea ce elemente se evaluează pe fiecare dintre fazele
concursului de planuri de afaceri.
***
Întrebare 49: As vrea sa scriu,depun un proiect pe ideea unei firme de transport marfa,caen 4941,si in
proiect am nevoie de 2 camioane in leasing operational. este posibil sa cuprind in planul de afaceri
acest leasing operational?e interzis?este / nu e eligibil?
Răspuns: Conform prevederilor legale, schema de ajutor de minimis „România Start Up Plus” nu se
aplică ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. Cum leasingul
operațional nu vizează achiziția vehiculelor, opinăm, sub rezerva primirii unui răspuns contrar din
partea Ministerului Fondurilor Europene – AM POCU pe acest subiect, că cheltuielile cu leasingul
operațional pentru vehiculele de transport rutier de mărfuri sunt eligibile. Am solicitat clarificări
suplimentare din partea Ministerului Fondurilor Europene – AM POCU cu privire la acest aspect și vom
reveni cu răspunsul de îndată ce îl vom avea.
Întrebare 50: e nevoie de cazier judiciar,financiar al viiitorului administrator de firma,a celui ce depune
proiectul?
Răspuns: La momentul depunerii aplicației pentru concursul de planuri de afaceri nu este necesară
depunerea cazierului judiciar și/sau fiscal. Conținutul dosarului de înscriere (aplicației) pentru
concursul de planuri de afaceri se regăsește în Metodologie la pagina 9.
***
Întrebare 51: As dori sa clarific inca un aspect referitor la metodologie: Achizitionarea de materii prime
de la firma sotului, pentru derularea activitatii intreprinderii nou create, poate fi considerat conflict de
interese?
Răspuns: Da, este o situație de conflict de interese în materie de achiziții.
***
Întrebare 52: Am si eu anumite nelamuriri in legatura cu completarea planului de afaceri in legatura
cu punctul III.5. Daca se poate sa clarificati in ce masura si cate detalii trebuie mentionate. De exemplu
daca trec cheltuieli salariale suma x este suficient? Sau trebuie detaliat pentru fiecare angajat in parte?
Este necesar orice argument pentru asta? Adica mie mi se pare logic ca am nevoie de angajati pentru

aceasta afacere. Alt exemplu, servicii de contabilitate 4000 RON. La fel este suficient atat? Este nevoie
de justificare? Repet, mi se pare logic si de inteles, chiar inutil sa vin cu argumente. In continuare toate
ofertele sunt pur si simplu informative, chiar trebuie sa prezint anumite oferte gen chirie sa intru pe
un site de imobiliare si sa fac screenshot la spatiul comercial respectiv? Daca aceasta este situatia, si
trebuie sa prezint oferte pentru fiecare achizitie ce se intampla cand am cam 100 de facut? Sute de
screenshot-uri trebuie introduse in planul de afaceri? Nu voi avea probleme cand voi trimite planul de
afaceri deoarece dimensiunea fisierului va fi de ordinul sutelor de megabiti? Mi-ar placea sa stiu si cat
de mult trebuie argumentat la fiecare achizitie. Daca cumpar un laptop pun oferte de la 3 distribuitori.
Mentione ca am nevoie de laptop pentru motivul x? Iar ulterior daca de exemplu cumpar ceva soft
trebuie sa mai argumentez si asta? La fel, nu este logic? Toate sunt conectate, am nevoie de laptop
soft, website etc.
Pe urma la cheltuieli utilitati. Nu e suficient sa-mi aloc un buget minim si diferenta o platesc eu ulterior?
Exemplu 150 RON pentru toate. Trebuie sa iau legatura cu fiecare companie sa-mi faca oferta de pret
pentru fiecare kilowat, litru de apa consumat si tot asa? Sau am nevoie de o foarfeca, costa maxim 10
lei. Trebuie sa mentionez in plan ca o folosesc sa tai hartie? si pe urma sa iau vreo 3 oferte de pret de
la diversi furnizori cand toata lumea stie ca e nevoie de o foarfeca in orice birou s ica nu e tare scumpa.
Nu vreau sa par ca despic firul in patru, dar nu vreau sa fiu descalificat din prima etapa doar pentru ca
nu am mentionat ca pixul se foloseste la scris, radiera la sters si asa mai departe.
Repet, m-ar ajuta pe mine si pe colegii mei daca se poate clarifica acest lucru, mai ales daca in planul
de afaceri nu se mentioneaza nicaieri ca sunt necesare screenshot-uri sau oferte de pret, sau cel putin
nu am remarcat eu :)
Răspuns: Este alegerea dvs. cât de în detaliu doriți să prezentați și să fundamentați fiecare dintre
cheltuieli. Detalierea și justificarea costurilor nu reprezintă un element de respingere în faza 1 de
evaluare (singura eliminatorie), ci element de punctare în faza 2 (evaluarea tehnică). Vă recomandăm
să consultați grilele de evaluare fazele 1, 2 și 3 (Anexa 5, 6 și 7 la Metodologie) pentru a vedea ce
elemente se evaluează pe fiecare dintre fazele concursului de planuri de afaceri. Dimensiunea maximă
a documentelor ce pot fi încărcate în formularul online de aplicație este 50 MB. Vă recomandăm să vă
dimensionați în concordanță cu această cerință documentele aplicației pentru a nu întâmpina
dificultăți la încărcarea și transmiterea aplicației.
Întrebare 53: Iar ultima intrebare, nu neaparat atat de importanta momentan este in legatura cu
finantarea si rambursarea banilor. Daca se poate sa ne dati mai multe detalii in legatura cu aceasta,
mai ales fiindca si Statul Roman este implicat. Ati mentionat ca cele 12 luni incep de la semnarea
contractului. Teoretic noi putem sa primim banii si dupa 10 luni de la semnarea contractului. Ce fac eu
in astea 10 luni? Cum imi permit sa demarez afacerea si in ce masura ma va afecta? Mai ales daca eu
mentionez in plan ca in prima luna voi angaja x personal, cu m fac acest lucru fara bani? Va rog sa
confirmati acest lucru sau sa ne dati un termen in care for fi distribuite fondurile. Ca si exemplu as
putea mentiona de scandalurile cu APIA. In ce masura este diferit acest proiect?
Răspuns: Este drept că, în sistemul absorbției fondurilor europene, au existat de-a lungul timpului și
întârzieri sau blocaje în efectuarea plăților către beneficiari de către autoritățile care gestionează
aceste fonduri, însă situațiile de întârzieri sistematice care să dureze mai mult de 2-3 luni față de
termenele asumate au fost mai degrabă excepții. În ceea ce privește comparația cu APIA, nu
considerăm că aceasta este relevantă în contextul proiectului nostru și programului România Start Up
Plus, deoarece APIA gestionează alte tipuri de fonduri (subvenții directe pentru domeniul agricol) ce
au un alt mecanism de acordare și alt sistem de implementare.

***
Întrebare 54: La intrebarea a 2-a ma refeream la Anexa 2-Buget minimis plan de afaceri - nu vad aici
nicio rubrica care sa faca referire la Active necorporale; in Metodologie am vazut ca sunt prevazute,
dar ma intriga ca in tabelele de la Buget nu vad nimic.
Răspuns: În Anexa 2-Buget minimis sunt menționate doar categoriile mari de cheltuieli (notate de la 1
la 15) care sunt prevăzute și în Metodologie. Subcategoriile nu sunt menționate în mod explicit pentru
a nu încărca suplimentar tabelul, însă ele sunt implicite (de aceea v-am indicat în răspunsul inițial să
consultați și lista de cheltuieli eligibile din Metodologie, unde categoriile sunt prezentate mai detaliat).
În concluzie, activele necorporale vor fi trecute în Anexa 2-Buget minimis la categoria „15. Alte
cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor”.
***
Întrebare 55: Daca voi fi platitor de TVA, cum trec sumele in Anexa 2 – Buget si in Anexa 1 – Plan de
afaceri, la sectiunea II. Proiectii financiare (tabelele Cheltuieli si Venituri)? Cu TVA sau fara TVA?
Răspuns: Anexa 2 - Buget minimis plan de afaceri va conține doar cheltuielile eligibile ce vor fi asigurate
din ajutorul de minimis de maxim 169270 lei acordat fiecărei afaceri. În situația în care TVA este
deductibilă, ea este considerată cheltuială neeligibilă. Așadar, în anexa 2 vor fi cuprinse doar
cheltuielile fără TVA. Tabelele de proiecții financiare (capitolul II. Proiecții financiare privind afacerea
din Planul de afaceri) vor conține sumele cu tot cu TVA, acolo unde este cazul, indiferent dacă firma
va fi înregistrată sau neînregistrată în scopuri de TVA.

***
Întrebare 56: Cum se poate inscrie o persoana care nu a participat la curs?
Răspuns: Înscrierea la concursul de planuri de afaceri pentru persoanele care nu au participat la curs
se face la fel ca și în cazul celor care au absolvit cursul de Competențe Antreprenoriale în cadrul
proiectului, respectiv prin completarea și transmiterea formularului online https://www.fonduristructurale.ro/startup-centru/concurs/inscriere împreună cu documentele solicitate. Conținutul
obligatoriu al dosarului de înscriere (aplicației) pentru concursul de planuri de afaceri se regăsește
menționat în Metodologie la pagina 9.
Întrebare 57: La bugetul minimis, suma finala trebuie sa fie 169.270RON total?
Răspuns: 169.270 lei este suma maximă ce poate fi acordată per afacere ca sumă nerambursabilă
(ajutor de minimis).
Întrebare 58: 3.II.2. Venituri din exploatare (operaționale) (Detaliaţi veniturile din vânzare pe fiecare
tip/categorie de produse/servicii ale afacerii dumneavoastră). Trebuie sa adaugam absolut toate
produsele si serviciile si sa estimam cantitatile acestora?
Răspuns: Este alegerea dvs. cât de în detaliu doriți să prezentați și să fundamentați tabelele cu venituri
din exploatare. Vă recomandăm să consultați grilele de evaluare fazele 1, 2 și 3 (Anexa 5, 6 și 7 la

Metodologie) pentru a vedea ce elemente se evaluează pe fiecare dintre fazele concursului de planuri
de afaceri.
***
Întrebare 59: Doresc sa stiu daca pentru persoane ce nu au urmat cursul va mai exista o alta sesiune
de depunere planuri sau daca vor mai fi cursuri ca sa poata participa si la curs.
Răspuns: Concursul de planuri de afaceri care este în derulare în această perioadă (cu termen de
depunere pe 2 noiembrie 2018, ora 17.00) se adresează atât persoanelor care au absolvit cursul în
cadrul proiectului, cât și persoanelor din fara proiectului. Nu va exista o sesiune distinctă de depunere
a planurilor de afaceri pentru cei care nu au urmat cursul în cadrul proiectului și nici nu vom mai
organiza alte cursuri în cadrul proiectului. Am finalizat cursurile în cadrul proiectului la finalul lunii
septembrie 2018.
***
Întrebare 60: Am o mica nelamurire in legatura cu planul financiar, daca m-ati putea ajuta in acest
sens va rog! Fac planul financiar contand cu totalul ajutorului de minimis 169.270 sau numai cu
prima transa de 75%?
Răspuns: Anexa 2 - Buget minimis plan de afaceri va conține întreaga sumă pe care intenționați să o
obțineți în cadrul proiectului Start-up@CENTRU, dar nu mai mult de suma maximă prevăzută de
169.270 lei/afacere.
***
Întrebare 61: Dacă pot pune la oferte contracte de inchiriere anterioare de 2015. Proprietarul mi-a
dat același preț.
Răspuns: Este alegerea dvs. cum vă dimensionați cheltuielile și cum și cât de în detaliu doriți să
prezentați și să fundamentați fiecare dintre cheltuieli.
Întrebare 62: Cum justific cheltuiala utilităților.
Răspuns: Este alegerea dvs. cum vă dimensionați cheltuielile și cum și cât de în detaliu doriți să
prezentați și să fundamentați fiecare dintre cheltuieli.
Întrebare 63: Care este suma de ajutor de minimis pe care o pot cere pentru salarii? Minimul pe
economie, mediu pe economie? Cum justific că vreau să cer ajutor de 1500 lei net / 2564 brut pentru
angajat, unde angajații sunt cu studii superioare, poziție fără experiență.
Răspuns: Nu există o sumă minimă sau maximă stabilită pentru salarii. Este alegerea dvs. cum vă
dimensionați cheltuielile și cum și cât de în detaliu doriți să prezentați și să fundamentați fiecare
dintre cheltuieli.
***
Întrebare 64: As vrea sa apelez la creditul punte si nu stiu unde trebuie sa mentionez acest aspect in
planul de afaceri.

Răspuns: Creditul punte este o facilitate acordată în cadrul programului Start Up Nation (deci altă linie
de finanțare), nu cea care finanțează proiectul nostru, Start-up@CENTRU, și, implicit, afacerile pe care
le vom finanța în cadrul acestuia. În cadrul proiectului Start-up@CENTEU, așa cum este menționat și în
metodologia publicată, 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.
***
Întrebare 65: Proiectiile trebuie sa fie facut pe anul 1 si anul 2 separat?
Răspuns: Conform mențiunilor din planul de afaceri, capitolul II Proiecții financiare privind afacerea,
este necesar să realizați „bugetul de venituri si cheltuieli de exploatare (operaționale) pentru afacerea
dumneavoastră pentru o perioadă de 18 luni”. În cadrul planului sunt prezentate și machetele standard
ale tabelelor de cheltuieli și venituri.
Întrebare 66: In momentul incarcarii proiectului, voi avea nevoie de user si parola?
Răspuns: Nu.
***
Întrebare 67: Imi este neclar daca la punctul III.5 din planul de afaceri trebuie scris ceva sau este
suficienta anexa 2 (in format excel). Daca trebuie scris ceva, atunci intreb ce anume trebuie detaliat
acolo? De exemplu: daca am nevoie de un POS portabil voi scrie aparatura plata online sau voi scrie
POS marca X modelul Y, furnizor, pret, etc?
Răspuns: În planul de afaceri, la punctul III.5 puteți cuprinde informații care țin de fundamentarea
cheltuielilor pe care intenționați să le acoperiți din finanțarea nerambursabilă (ajutorul de minimis).
Este alegerea dvs. cum vă dimensionați cheltuielile și cum și cât de în detaliu doriți să prezentați și să
fundamentați fiecare dintre cheltuieli.

