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SCRISOARE DESCHISĂ
ref. dificultățile cu care se confruntă startup-urile înființate și finanțate în cadrul România Start Up Plus,
Diaspora Start-Up și 4.1-4.2 Comunități Marginalizate urmare a crizei COVID-19

#Business(Not)AsUsual
Peste 9.000 de startup-uri înființate prin POCU în ultimul an și peste 19.000 de locuri de muncă nou create
sunt în pericol!
Pe lângă presiunea economică cu care se confruntă și se vor confrunta în perioada următoare din cauza crizei
COVID-19, acestea „fierb” și sub presiunea contractelor de subvenție și condițiilor pe care le au de îndeplinit
în relație cu finanțarea nerambursabilă pe care au primit-o.
Sunt necesare măsuri rapide care să le asigure micilor afaceri finanțate prin România Start Up Plus, Diaspora
Start-Up și 4.1-4.2 Comunități marginalizate un cadru flexibil și adaptat situației actuale pentru supraviețuire
și redresare economică.
Pe 17 martie 2020, fonduri-structurale.ro, cu susținerea a 5 organizații active în calitate de administratori de
grant pe POCU, a demarat un sondaj privind impactul pe care criza COVID-19 îl are asupra beneficiarilor de
ajutor de minimis din cadrul Programului Operațional Capital Uman. La sondaj au răspuns în mai puțin de 2
zile 813 startup-uri sprijinite din toate regiunile mai puțin dezvoltate ale României, iar numărul de răspunsuri
continuă să crească.
Peste 80% dintre respondenți au menționat că în această perioadă afacerea le este afectată negativ în mare
și foarte mare măsură, fiind de așteptat ca și restul de afaceri să fie afectate serios în perioada următoare ca
efect al problemelor sistemice la nivel de economie generate de criza COVID-19. Mai mult de o treime dintre
startup-uri și-au încetat complet activitatea, iar 57% și-au redus-o semnificativ (în special contactul cu
clienții). Doar 5% dintre afacerile participante la sondaj au menționat că în această perioadă își desfășoară
normal activitatea sau și-au intensificat-o.
Cele mai multe dintre startup-uri sunt încă în perioada de implementare a planurilor de afaceri: 22% au
semnat contractele de subvenție în perioada martie-aprilie 2019, iar 60% în perioada mai-iulie 2019. Practic,
peste 80% dintre startup-urile POCU se află în acest moment într-un punct critic al existenței: aceste câteva
luni care vor urma și care vor fi marcate de situația de criză și efectele sale imediate sunt, totodată, și lunile
în care afacerile urmau să fie operaționalizate, să-și consolideze poziția pe piață, să-și dezvolte baza de clienți
și, totodată, să obțină cea mai mare parte din veniturile necesare acordării tranșei a II-a de minimis (peste
50% nu au primit încă tranșa a doua, iar dintre acestea, mai puțin de 30% au declarat că au obținut până la
acest moment mai mult de 80% din veniturile necesare).
Măsurile de sprijin la care vor avea acces în perioada următoare vor fi determinante din perspectiva
supraviețuirii și redresării lor.
Considerăm esențial în aceste zile ca autoritățile să se focalizeze pe aplicarea de măsuri imediate care să
conducă la:

●
●

asigurarea unui cadru flexibilizat care să permită atingerea de către startup-uri a nivelului de venituri
necesar pentru accesarea tranșei a doua de minimis,
reducerea presiunii susținerii locurilor de muncă create și/sau a normelor de lucru asumate, pe
perioada lunilor martie-mai 2020, în condițiile în care multe dintre afaceri activează în domeniile
economice în care activitatea a fost întreruptă complet sau în cea mai mare parte.

Solicităm, așadar, Ministerului Fondurilor Europene și Autorității de Management a Programului Operațional
Capital Uman să sprijine start-up-urile și administratorii de grant cu un set de măsuri imediate care să asigure
stabilitate și să restabilească încrederea micilor afaceri.
Propuneri:
În sprijinul startup-urilor care se afla încă în perioada de implementare a planului de afaceri
1. Acceptarea prelungirii perioadei de 12 luni de implementare a planurilor de afaceri cu maximum 6
luni, în condițiile în care lunile martie-iulie 2020 erau cruciale pentru operaționalizarea afacerii și
obținerea veniturilor necesare primirii tranșei 2. În acest sens, solicităm modificarea Ghidurilor
Solicitantului și schemei de ajutor de minimis, urmând ca, în baza acestor modificări, administratorii
de grant să poată încheia acte adiționale la contractele de subvenție.
2. Acceptarea pivotării startup-urilor astfel încât acestea să nu se confrunte cu bariere suplimentare în
obținerea tranșei a II-a. Mai exact, solicităm acceptarea și a veniturilor pe alte coduri CAEN/activități
față de cele prevăzute în planul de afaceri, pe care s-au obținut/se obțin venituri în această perioadă.
Această propunere poate fi implementată fără să fie necesare modificări la nivelul Ghidurilor
Solicitantului, prin simpla actualizare a mențiunilor din informarea AM POCU din octombrie 2019
privind acordarea tranșei a II-a (care prevede că pentru tranșa a II-a se pot lua în considerare doar
veniturile obținute și încasate pe codul/codurile CAEN prevăzute în planul de afaceri).
În sprijinul tuturor startup-urilor, indiferent dacă se află în implementare sau în sustenabilitate
3. Acceptarea reducerii cu până la 80%, pe o perioadă de maximum 3 luni, a normelor de lucru asumate
conform planului de afaceri, cu reducerea în consecință a salariilor angajaților, fără a se considera că
aceasta este o încălcare a obligației de menținere a locurilor de muncă. Această propunere poate fi
implementată fără să fie necesare modificări la nivelul Ghidurilor Solicitantului, printr-o
instrucțiune/informare emisă de AM POCU care instituie măsuri adaptate situației cu care se
confruntă în această perioadă majoritatea startup-urilor finanțate în cadrul POCU.
4. Acceptarea suspendării contractelor de muncă ale angajaților startup-urilor pentru o perioadă de
maximum 3 luni, fără a se considera că aceasta este o încălcare a obligației de menținere a locurilor
de muncă. Această propunere poate fi implementată fără să fie necesare modificări la nivelul
Ghidurilor Solicitantului, printr-o instrucțiune/informare emisă de AM POCU care instituie măsuri
adaptate situației cu care se confruntă în această perioadă majoritatea startup-urilor finanțate în
cadrul POCU.
În sprijinul tuturor proiectelor în cadrul cărora sunt finanțate startup-urile
5. Acceptarea prelungirii perioadei de implementare a proiectelor cu până la 6 luni (de exemplu de la 36
luni la 42 de luni). Această măsură este deosebit de importantă atât în cazul proiectelor pe România
Start Up Plus și Diaspora Start-Up deoarece în felul acesta s-ar asigura la nivel de proiect și extinderea
duratei de implementare a Etapei a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri
FSE (măsură în relație directă și cu măsura 1 de prelungire a implementării planurilor de afaceri în
cazul startup-urilor care solicită acest lucru), cât și în cazul proiectelor 4.1-4.2 Comunități
marginalizate care sunt supuse unor constrângeri foarte mari din perspectiva duratei în relație cu
startup-urile: majoritatea proiectelor se află în ultimele luni de implementare, iar aceste luni de criză
coincid cu perioada în care startup-urile primesc finanțarea, efectuează cheltuielile și își

operaționalizează afacerea. În acest sens, solicităm modificarea Ghidurilor Solicitantului aferente, sub
aspectul duratei maxime a proiectelor și/sau emiterea unei instrucțiuni.
Mesaje de la antreprenori:
● „În momentul de față suntem blocați pe partea de amenajare spațiu. Echipa de amenajare comunică
faptul că nu va putea începe amenajarea spațiului dat fiind faptul că autoritățile locale nu mai accepta
lansări de lucrări de amenajare (cereri) și că aceasta va fi posibilă după revenirea din criză. În același
timp spațiul închiriat continuă a fi închiriat fără posibilitatea progresării pe partea de autorizare de
activitate” (antreprenor Diaspora Start-Up, județul Teleorman, producție dulciuri).
●

„Fiind o firmă din domeniul IT, încercăm să lucrăm de la distanță, dar în situația asta nu pot să motivez
angajații în mod direct și avansăm foarte greu cu proiectele existente. Am dificultăți în găsirea de
clienți noi fiindcă sunt ocupați cu problemele cauzate de starea de urgență a țării și nu au timp să se
ocupe de crearea paginilor web/programelor noi pe care le ofer eu” (antreprenor România Start Up
Plus, județul Iași, IT).

●

„Domeniul nostru de activitate implică relații sociale cu copii și părinții acestora. Astfel suntem direct
afectați de restricțiile impuse de autorități, fapt ce a dus la anularea tuturor petrecerilor din perioada
următoare și la încetarea temporară a activității” (antreprenor România Start Up Plus, județul
Prahova, activități recreative).

●

„Ar fi oportună extinderea perioadei de implementare a planului de afaceri - obiectivele orizontale și
extinderea perioadei în care se pot face cheltuielile cu resursele din proiect” (antreprenor Diaspora
Start-Up, județul Caraș-Severin, servicii).

Regăsiți în anexa la această scrisoare, centralizarea detaliată a rezultatelor sondajului pe care îl derulăm.
Având în vedere cele menţionate mai sus, vă transmitem așteptarea și speranța beneficiarilor de ajutor de
minimis și a administratorilor de grant că veți avea deschidere și asumare pentru adoptarea de soluții adaptate
contextului actual și diversității de situații în care se regăsesc startup-urile în această perioadă.
Totodată, ne exprimăm disponibilitatea de a participa activ în identificarea unor soluții reale și aplicabile
imediat pentru rezolvarea cât mai rapidă a acestor probleme.
Vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie,
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Anexă - Centralizare răspunsuri sondaj „Startup-uri în vremea COVID-19”
Sondaj derulat începând cu 17 martie 2020 de fonduri-structurale.ro cu sprijinul Fundației Civitas pentru Societatea Civilă - Filiala Cluj-Napoca, Patronatului
Tinerilor Întreprinzători din România, Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România din Regiunea Sud-Est, Global Commercium Development și Asociației
Centrul de Dezvoltare SMART, ca parte a inițiativei #Business(Not)AsUsual de sprijnire a startup-urilor înființate și finanțate prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020 (apelurile România Start Up Plus, Diaspora Start-Up și 4.1-4.2 Comunități marginalizate).
Număr total respondenți: 813 (până pe 19 martie 2020, ora 16.00)

