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***
Întrebare 116: Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor se refera la
intretinere, deratizare, curatenie?
Răspuns: Da, în această categorie sunt cuprinse astfel de costuri.
Întrebare 117:. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor se refera la gaz, electricitate, apa,
telefonie?
Răspuns: Da, în această categorie sunt cuprinse astfel de costuri.
***
Întrebare 118:. Dacă depăsesc bugetul de minimis unde pot trece în tabelul din anexa 2 contribuția
proprie? Nu voi avea exact 169.270 lei ci 169.850 lei. Cum reiese că 580 lei sunt din contribuție proprie?
Răspuns: Vă recomandăm să vă redimensionați bugetul de minimis astfel încât să vă încadrați în suma
maximă (169.270 lei). Finanțarea acordată presupune contribuție proprie zero din partea dvs., așa
încât, în anexa 2, nu este prevăzută, în tabel, o linie de contribuție proprie. Dacă sunt anumite costuri
pe care intenționați să le asigurați din propriile fonduri și doriți să le menționați în planul de afaceri,
puteți să le menționați la secțiunea III.5, ca aport propriu.
***
Întrebare 119: La completarea tabelului de cheltuieli de exploatare (operationale) ati pus in
paranteză (Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte operaționale ale afacerii dumneavoastră). Nu mai
facem ca la curs? unde doar treceam sumele? Facem câte un rând nou sub fiecare "subtitlu". Spre
exemplu pentru incadrarea chiriei - Sub rândul de Lucrările și servicii subcontractate scriem chirie? Sau
nu modificăm deloc tabelul și scriem dar sumele totale per lună apoi totalul per 18 luni.... ca la curs.
Răspuns: Puteți crea linii la fiecare categorie sau puteți să detaliați sub tabel ce cheltuieli ați cuprins în
fiecare categorie de cheltuieli operaționale.
***
Întrebare 120: Cat timp trebuie sa mentin cele doua posturi ? La curs ni s-a spus ca putem sa le angajam
incepand cu luna 6 a proiectului si trebuie sa-i avem angajati pe amandoi pana in luna 18 cel putin.
Aceasta cheltuiala cu cei 2 angajati este foarte mare si afecteaza serios profitabilitatea proiectului. Eu
as prefera doar un angajat.
Răspuns: Este o cerință obligatorie să creați minim 2 locuri de muncă. Angajarea persoanelor se va
face până cel târziu la împlinirea a 6 luni de la semnarea contractului de subvenție (deci în primele 6
luni ale perioadei de funcționare) și trebuie menținute pe perioada de funcționare a afacerii (din
momentul angajării) și în cele 6 luni de sustenabilitate.

***
Întrebare 121: Taxa de startup cea de 800 lei este una minimă pe care trebuie să o alocăm sau maximă?
Spre exemplu nu stiu daca acești bani ne ajung și pentru Registrul de Control Unic ștampilă și alte taxe
de înfințare. Putem aloca o suma mai mare de 800 lei în tabelul din anexa 2 ?
Răspuns: Suma de 800 de lei este suma maximă pe care o puteți prevede la această categorie.
Întrebare 122: La punctul III.5 Prezentați cheltuielile pe care intenționați să le acoperiți din finanțarea
nerambursabilă oferită sub forma ajutorului de minimis, trebuie să le enumerăm și să le descriem
doar? Fără să le punem prețul de achiziție?
Răspuns: Este alegerea dvs. cât de în detaliu doriți să prezentați cheltuielile.
***
Întrebare 123: Am urmat cursul la voi, pot sa ma inscriu si la alte firme unde sunt locuri pentru persone
care nu au urmat cursul la ei? Daca as castiga in mai multe locuri as alege doar una.
Răspuns: Strict din punctul de vedere al regulilor proiectului nostru, Start-up@CENTRU, nu aveți nicio
restricție să participați și la alte concursuri de planuri de afaceri. Însă este necesar să verificați condițiile
aplicabile celorlalte concursuri de planuri de afaceri de pe alte proiecte pe care le aveți în vedere.
Menționăm faptul că, în măsura în care veți fi selectată 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 124: Daca se reuseste accesarea celei de-a doua transe de finantare inainte de termenul de
12 luni , sa zicem in luna a 6-a de implementare , mai trebuie respectat planul de afaceri in totalitate?
Aici ma refer la cheltuilelile trecute lunar si la planul de activitati detaliat lunar. De asemenea pentru
restul perioadei (lunile 6-18) mai trebuie aprobate cheltuielile de finantator?
Răspuns: Planul de afaceri trebuie respectat indiferent de momentul în care obțineți tranșa a 2-a. În
măsura în care vor fi necesare modificări sau actualizări, acestea vor putea fi făcute cu aprobarea
prealabilă din partea noastră în calitate de administrator al schemei de antreprenoriat. Toate
cheltuielile aferente ajutorului de minimis vor fi verificate de noi, în calitate de calitate de
administrator al schemei de antreprenoriat.
***
Întrebare 125: Care este structura standard al unui titlu de plan de afaceri pentru acest tip de fonduri?
Poti sa ne dai un exemplu?
Răspuns: Nu există o structură standard pentru titlu.
Întrebare 126: Pot trece in proiect 2 coduri CAEN? De exemplu, eu lucrez la un plan de afaceri pentru
firma de outsourcing servicii web design/software development. Codul CAEN pare a fi 6201. Totusi,
vrea sa dezvolt si produse proprii care poate se vor incadra la portaluri web. Cum fac in cazul asta?
Răspuns: Prin planul de afaceri poate fi avută în vedere derularea de activități economice care se
încadrează în unul sau mai multe coduri CAEN eligibile. Planul de afaceri va defini cu claritate codul
CAEN principal. Codul CAEN principal vizat prin planul de afaceri va corespunde domeniului din care se
planifică a fi obținută cea mai mare parte a cifrei de afaceri și domeniul căruia ajutorul de minimis îi

este destinat. Acesta va fi înregistrat drept cod CAEN principal la Oficiul Registrului Comerțului, în
momentul înființării întreprinderii.
Întrebare 127: Pentru ca vreau sa ma asigur ca firma poate concura pe piata, vom avea o echipa
interna, dar o mare parte din buget se va duce catre colaboratori externi/freelanceri/experti. In felul
acesta, pot acoperi o gama larga de tehnologii web si gasi mai multi clienti. Este aceasta o problema?
Răspuns: În măsura în care cheltuielile solicitate din ajutorul de minimis sunt justificate în raport cu
necesitatea acestora pentru derularea activității afacerii, nu este nicio problemă.
Întrebare 128: bugetul se bazeaza pe niste previuni pe care le fac acum, dar care la momentul primirii
banilor se vor schimba. Sau mai ales in timpul dsfasurarii activitatii (3-6 luni de functionare). Se poate
adjusta bugetul din mers pe parcurs ce invatam mai multe din piata si de la clienti? De exemplu, sa
renuntam la unele cheltuieli sau sa mutam unele cheltuieli din luna 1 in luna 7 de functionare? Daca
se poate, care este procesul?
Răspuns: Da, se va putea, în situații bine justificate și cu aprobarea prealabilă din partea noastră în
calitate de administrator al schemei de antreprenoriat.
***
Întrebare 129: Incerc sa completez formularul de inscriere pentru concursul de planuri de afaceri si am
intampinat o mica problema. Cand incerc sa trec suma solicitata (in campul “Finantare solicitata”), nu
pot sa trec virgula, aceasta mi se sterge automat. Am incercat sa ma inscriu cu Google Chrome. Este o
problema cu browserul meu sau formularul este setat sa nu accepte zecimale? Si daca da, ar trebui sa
scriu fara zecimale si sa rotunjesc suma solicitata?
Răspuns: Mulțumim pentru atenționare! Într-adevăr nu puteau fi completate sume cu zecimale în
câmpul respectiv. Am modificat, iar acum pot fi completate sume cu zecimale.

