Listă de întrebări și răspunsuri pentru concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului Social Start-up
Data publicării: 09.02.2021
Nr crt
1.

2.

Întrebare
Achiziția terenului și construirea unei hale
de producție în care întreprinderea socială
își va desfășura activitatea sunt cheltuieli
eligibile în cadrul concursului de planuri de
afaceri Social Start-up?

Răspuns
Achiziția de teren nu este cheltuială eligibilă. Conform indicațiilor Ministerului
Investițiilor și Proiectelor Europene-AM POCU, lucrările pentru care este necesară
obținerea unei autorizații de construire nu sunt cheltuieli eligibile. A se vedea în
acest sens întrebarea și răspunsul nr. 44 din Lista cu întrebări și răspunsuri date de
MIPE-AM POCU. Documentul poate fi accesat la următorul link:
http://mfe.gov.ro/wpcontent/uploads/2020/06/b3b831bea4b144e6987403b6100551ef.pdf

Așadar, în măsura în care construirea halei avute în vedere implică obținerea unei
autorizații de construire, această cheltuială nu este eligibilă în cadrul proiectului
Social Start-Up.
Sunt eligibile cheltuieli cu
Cheltuielile cu renovarea/ recompartimentarea/amenajarea unui spațiu, în scopul
renovarea/recompartimentarea/amenajarea implementării planului de afaceri, pot fi cheltuieli eligibile cu condiția ca pentru
unui spațiu închiriat prin proiect pentru
realizarea acestora să nu fie necesară autorizație de construcție. În situația în care
implementarea planului de afaceri?
spațiul în cadrul căruia se intenționează realizarea unor lucrări de renovare/
recompartimentare este închiriat, în perioada de implementare a planului de
afaceri este necesară dovada faptului că perioada de închiriere se întinde pe un
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Întrebare

3.

Achiziția de autoturisme și auto-utilitare
este permisă și dacă da, în ce categorie
bugetară poate fi inclusă?

4.

Pot fi achiziționate echipamente din afara
Uniunii Europene?
Dacă beneficiarul subvenției dorește
instruirea/ formarea unor tineri angajați
într-un anume meșteșug necesar
desfășurării activității profesionale, este
această cheltuială cu programul de formare
una eligibilă ce poate fi inclusă în planul de
afaceri? Dacă da, în care dintre cheltuielile
eligibile aferente ajutorului de minimis
poate fi încadrată?
Care este lista codurilor CAEN eligibile
pentru finanțare în cadrul proiectului Social
Start-up?

5.

6.

Răspuns
interval suficient de lung încât să acopere inclusiv perioada de sustenabilitate a
întreprinderii sociale.
Achiziția de autoturisme/ autoutilitare este eligibilă cu condiția ca acel autoturism/
autoutilitară să fie utilizat/ utilizată în scopul implementării planului de afaceri.
Achiziția de autoturisme/ autoutilitare se încadrează în categoria 4. Cheltuieli cu
achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile).
Nu există restricții în acest sens. Puteți face achiziții și din afara Uniunii Europene.
Instruirea/ formarea angajaților din întreprinderile sociale nou înființate este o
cheltuială eligibilă care poate fi cuprinsă în cadrul planului de afaceri. Se încadrează
în categoria 3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru
care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară.

Nu există o listă de coduri CAEN eligibile/neeligibile. Însă, schema de minimis
aferentă acestei linii de finanțare nu se aplică:
”a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în
sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr.
1379/2013 al Parlamentului European și al Consoliului din 11 decembrie 2013
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Întrebare

Răspuns
privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de
acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2016 și (CE) nr.
1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulmentului (CE) nr. 104/2000 al
Consiliului;
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
producţiei primare de produse agricole, astfel cum sunt ele enumerate în Anexa nr.
1 al Tratatului CE;
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul
transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a
Tratatului CE, în următoarele cazuri:
•

•

atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a
cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau
introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau
integrală către producătorii primari.

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state
membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor
destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor
cheltuieli curente legate de activitatea de export;
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7.

8.

9.

Întrebare

Răspuns
e) ajutoarelor acordate condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor
naţionale faţă de cele importate;
f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.”
Atâta vreme cât domeniul afacerii sociale pe care doriți să o înființați nu se
încadrează în categoriile de mai sus, atunci acesta este eligibil.
Coduri CAEN de transport marfă/ persoane
Transportul de marfă/ persoane poate face obiectul unui plan de afaceri finanțat în
pot face obiectului unui PA finanțat? Dacă
cadrul proiectului Social Start-up.
da, sunt cheltuielile cu achiziția de mijloace
Referitor la transportul de persoane, achiziția de mijloace de transport este
de transport eligibile?
eligibilă cu condiția ca acel autoturism să fie utilizat în scopul implementării
planului de afaceri.
În ceea ce privește transportul de marfă, schema de ajutor de minimis nu se aplică
și finanțarea nu se acordă pentru achiziția de vehicule de transport rutier de
mărfuri.
În cadrul concursului de planuri de afaceri,
Proiectul prevede că pot fi finanțate maximum 10% planuri de afaceri propuse de
cel puțin o persoană va primi finanțare chiar persoane din afara proiectului Social Start-Up (care au absolvit curs
dacă nu a facut cursul de „Antreprenor în
de„Antreprenor in economia sociala” sau „Manager de întreprindere sociala” în
economia socială" sau „Manager în
altă circumstanță). În cazul în care vom selecta numărul minim de 11 planuri de
întreprinderea socială” în cadrul acestui
afaceri (acesta este numărul raportat la o finanțare maximă de 462.380 lei/plan de
proiect?
afaceri), atunci va putea fi selectat maximum 1 plan de afaceri propus de persoane
din afara proiectului Social Start-Up.
Veniturile necesare obținerii tranșei a III-a se Va fi luat în considerare orice venit obținut de întreprinderea socială.
consideră eligibile doar cele obținute din
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10.

Întrebare
codul CAEN principal sau orice venit al
Întreprinderii sociale nou înființate sunt
luate în considerare?
Este obligatorie angajarea persoanelor doar
cu normă întreagă sau este acceptată orice
normă de lucru atâta timp cât aceasta nu
scade pe perioada de implementare și pe
perioada de sustenabilitate?

11.

Angajații întreprinderilor sociale pot avea
domiciliul sau reședința în regiuni de
dezvoltare diferite de cea în care se
implementează proiectul?

12.

Pot să aplic la concursul de planuri de
afaceri organizat în cadrul proiectului Social
Start-up dacă nu am absolvit niciun curs de
antreprenor sau manager?

Răspuns

Locurile de muncă create pot fi atât part-time (normă parțială), cât și full-time
(normă întreagă), în funcție de specificul și dimensiunea afacerii sociale pe care
doriți să o înființați. Atât numărul locurilor de munca create, cât și normele orare și
salariul vor trebui menținute în perioada de implementare a planului de afaceri
(minimum 18 luni) și pe perioada de sustenabilitate (minimum 6 luni). Salariul
poate să crească, dar nu poate să scadă. Similar și pentru norma de lucru – poate
să crească, dar nu poate să scadă.
Proiectul se implementează în toare regiunile mai puțin dezvoltate ale României.
Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor sociale nou înființate vor avea, în
mod obligatoriu, domiciliul sau reședința într-una din regiunile de dezvoltare în
care se implementează proiectul Social Start-up, în mediul urban sau rural,
respectiv Sud-Est, Nord-Est, Nord-Vest, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest,
Centru.
Conform cerințelor liniei de finanțare în cadrul căreia este finanțat proiectul,
absolvirea unui curs de „Antreprenor în economia socială” sau „Manager de
întreprindere socială” este condiție obligatorie de eligibilitate pentru concursul de
planuri de afaceri. Certificarea poate să fie obținută și în afara proiectului nostru
(alte proiecte similare, pe piața liberă de formare etc).
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13.

14.

15.

Întrebare
Pot participa la concursul de planuri de
afaceri persoane între care există legături de
rudenie? Poate participa fiecare cu un plan
de afaceri, atâta timp cât fiecare dintre
aceștia respectă încadrarea în plafonul de
ajutor de minimis, precum și condițiile de
eligibilitate?
Dacă persoana al cărei PA a fost selectat
înființează o întreprindere socială cu statut
de SRL, poate coopta un asociat minoritar
care NU este parte din grupul țintă al
proiectului? Dacă da, acesta trebuie să
îndeplinească anumite condiții și care sunt
acestea?

La cap 5. Cheltuieli eligibile din Metodologia
de selecție a planurilor de afaceri, pagina 12
se menționează ”11. Amortizare de active

Răspuns
Da, pot participa la concursul de planuri de afaceri persoane între care există
legături de rudenie. Fiecare poate depune planul său de afaceri, în condițiile
respectării prevederilor Metodologiei de selecție a planurilor de afaceri.

Conform prevederilor Finanțatorului (MIPE-AM POCU), câștigătorul planului de
afaceri se poate asocia cu alte persoane (asociați minoritari) care nu trebuie să
respecte prevederile Finanțatorului privind grupul țintă, câtă vreme acestea nu fac
parte din grupul țintă al proiectului. Cu toate acestea, persoanele fizice care devin
asociați minoritari nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant
legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul
Schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”,
aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa
prioritară 4, Obiectivul specific 4.16. A se vedea în acest sens întrebarea și
răspunsul nr. 40 din Lista cu întrebări și răspunsuri date de MIPE-AM POCU.
Documentul poate fi accesat la următorul link: http://mfe.gov.ro/wpcontent/uploads/2020/06/b3b831bea4b144e6987403b6100551ef.pdf
Lista de cheltuieli eligibile și categoriile incluse în Anexa 2 sunt în conformitate cu
lista de cheltuieli eligibile prevăzută de Finanțator în Ghidul aferent liniei de
finanțare prin care este finanțat acest proiect (Ghid OS 4.16 Sprijin pentru
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Întrebare
aferente funcţionării întreprinderilor.” Acest
punct se referă la amortizarea activelor care
nu sunt achiziționate din bugetul minimis?

Răspuns
înființarea de întreprinderi sociale). Amortizarea ca cheltuială eligibilă se referă
exclusiv la situația unor bunuri achiziționate din alte surse, nu din finanțare
nerambursabilă, care sunt puse la dispoziția afacerii și sunt implicate direct în
implementarea planului de afaceri. Niciuna dintre categoriile de cheltuieli eligibile
nu este obligatorie, fiecare aplicant având flexibilitatea de a cuprinde în buget
acele tipuri de cheltuieli care îi sunt necesare pentru implementare afacerii.

16.

În cadrul proiectului Social Start-up, se pot
deschide afaceri sociale în București?

17.

Pot aplica pentru concursul de planuri de
afaceri organizat în cadrul proiectului Social
Start-Up chiar dacă am un proiect de
întreprindere socială propus spre finanțare
de către un Administrator de granturi?

18.

Dețin o adeverință că am urmat cursuri de
Antreprenor în economia socială, cod COR
112032, în septembrie 2020, însă diploma
încă nu a fost eliberată. Este un
inconvenient?

Regiunea București-Ilfov nu se află în aria de implementare a proiectului, prin
urmare nu se pot înființa afaceri cu sediul social/punctul de lucru în București sau
în județul Ilfov.
Dacă proiectul este doar propus pentru finanțare, atunci da, puteți aplica și în
cadrul proiectului Social Start-Up. În cazul în care deja ați fost selectat, ați înființat
afacerea socială și ați semnat contractul de subvenție, atunci nu, nu puteți aplica în
cadrul proiectului Social Start-Up. Vă rugăm să aveți în vedere că doar un singur
plan de afaceri se va putea finanța, respectiv nu veți putea primi finanțare în cadrul
a mai mult de un proiect.
Este suficient să depuneți adeverința de absolvire a cursului de „Antreprenor în
economia socială” (COR 112032).
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19.

Întrebare
În metodologie de selecție a planurilor de
afaceri nu am regăsit nicio referire la
contribuția proprie. Este un element care se
depunctează în cazul în care nu se asigură
contribuție proprie?

20.

CV-ul trebuie să fie Europass sau poate fi
transmis în orice format?
Clasificarea proiectelor se face în funcție de
punctajul obținut având prioritate cursanții
care au absolvit un curs în cadrul proiectului
Social Start-up?

21.

22.

În cazul în care sunt mai multe planuri de
afaceri cu punctaje egale, care este criteriul
de departajare?

23.

Pentru Faza 3 din Calendarul concursului
planurilor de afaceri, susținerea se face
online?

Răspuns
În cadrul proiectului Social Start-Up nu este solicitată contribuție proprie și acest
aspect nu este criteriu de punctare în sine în evaluarea tehnică și financiară. Așa
cum se menționează, însă, în Planul de afaceri (Anexa 1), la pagina 11, „dacă suma
necesară pentru operaționalizarea afacerii depășește valoarea finanțării acordate,
este necesară detalierea în această secțiune a aportului suplimentar adus de către
aplicant – de exemplu: dotări puse la dispoziția afacerii (clădiri, echipamente etc),
sume suplimentare de bani cu care va contribui aplicantul la operaționalizarea
afacerii și sursa acestora”.
CV-ul este acceptat în orice format.
Clasificarea tuturor proiectelor se va face în ordinea punctajului obținut. Maximum
10% din proiectele depuse de persoane care nu au urmat un curs („Antreprenor în
economia socială” sau Manager de întreprindere socială”) în cadrul proiectului pot
fi selectate pentru finanțare. Nu există locuri speciale pentru cei care vin din afara
proiectului. În evaluare vom pune accent pe calitatea planului de afaceri.
Când este necesară departajarea în vederea selectării spre finanțare, prioritate vor
avea planurile de afaceri care au obținut un punctaj mai mare la criteriul 5.
Priorități orizontale și teme secundare în evaluarea de la Faza 2, conform
mențiunilor din metodologia de selecție, pagina 16.
Da, susținerea pitch-ului în Faza 3 se va face online.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Întrebare
Momentan dețin adeverință care atestă
absolvirea Facultății, se poate transmite
aceasta pentru a îndeplinirea criteriului de
eligibilitate „studii medii absolvite”?
Care este perioada în care se vor semna
contractele de subvenție, până la ce dată
pot fi semnate acestea?
Închirierea de mașini poate fi de la o
persoană fizică sau doar de la o firmă
specializată în închirieri?
Există o plafonare a costurilor decontate
pentru achiziționarea obiectelor de inventar
precum laptop, telefon și chirie spațiu, chirie
autoturism ș.a.?
Anexele pe care le transmitem împreună cu
aplicație trebuie să fie semnate în original?

Referitor la realizarea planului de afaceri,
mai precis a proiecțiilor financiare de la
puctul II.1. am câteva nelamuri:

Răspuns
Da, este acceptată și Adeverința de absolvire a studiilor superioare.

Perioada în care estimăm că vor fi semnate contractele de subvenție este iulie
2021 - septembrie 2021.
Toate achizițiile și cheltuielile vor fi realizate prin respectarea legislației în vigoare.
Modul de realizare efectivă a cheltuielilor și de utilizare a finanțării vor fi detaliate
în etapa de mentorat și de monitorizare a implementării planurilor de afaceri.
Nu, nu există nicio plafonare a cheltuielilor eligibile.

Anexele pot fi semnate olograf sau electronic. Vor intra în evaluare doar aplicațiile
care vor fi depuse prin Formularul de înscriere la concursul de planuri de afaceri ce
se regăsește la link-ul https://www.fonduri-structurale.ro/socialstartup/concurs/inscriere
1. După cum puteți observa în tabelul menționat la punctul II.1 din Anexa 1 –
Planul de afaceri se regăsesc doar cheltuieli de exploatare (operaționale).
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30.

Întrebare
1. investițiile trebuie incluse în acest tabel și
dacă da, la ce rubrică?
2. care este diferența dintre materii prime și
materiale în acest caz?

Răspuns
2. Materiile prime sunt bunurile care participă direct la fabricarea produsului și
care se regăsesc în produsul final. Termenul de „materie primă” este utilizat pentru
a desemna materialul aflat într-o stare neprelucrată sau prelucrată minim.
Materialele consumabile sunt bunurile care participă sau ajută la procesul de
producție sau de exploatare, fără a se regăsi în produsul finit. Acestea pot fi
împărțite în următoarele tipuri de materiale: materialele auxiliare, combustibilii,
materialele pentru ambalat, piese de schimb, semințe și materiale de plantat,
furaje etc.

Referitor la numărul de angajați asumați în
1. Așa cum este menționat și în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri,
proiect am două întrebări:
persoanele vor trebui angajate la cel târziu 3 luni de la semnarea contractului de
1. Toate persoanele trebuie angajate din
subvenție. Locurile de muncă create vor trebui menținute ocupate pe perioada
prima lună sau se acceptă și o programare a minimă de 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, precum
angajărilor pe parcursul primelor 12 luni, în
și pe perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate. Perioada de
funcție de nevoile reale ale business-ului?
sustenabilitate se derulează în continuarea perioadei de funcționare anterior
2. Toți angajații trebuie să fie angajați cu
menționate și se încheie la minimum 24 de luni de la obținerea atestatului de
normă întreagă sau se acceptă ca unii dintre întreprindere socială.
ei să fie part-time?
2. Locurile de muncă create pot fi atât part-time, cât și full time, în funcție de
specificul și dimensiunea afacerii sociale pe care doriți să o înființați.
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31.

32.

33.

34.

35.

Întrebare
Întreprinderea socială trebuie să fie un ONG
care va putea fi înființat în situația în care
planul de afaceri câștigă competiția sau se
poate implementa activitatea și cu un ONG
existent, înființat în urmă cu 7 ani?
Se poate participa la concursul de planuri de
afaceri dacă am obținul atestatul de
Antreprenor în economie socială în cadrul
altui curs decât cel organizat de către
dumneavoastra în cadrul proiectului?
Este necesar să atașez oferte de preț la
depunerea planului de afaceri sau acestea
sunt necesare și obligatorii ulterior, în etapa
de implementare, când voi realiza
achizițiile?
Pentru fiecare tip de achiziție/cheltuială în
cadrul proiectului, este necesar să avem mai
multe oferte de preț?

La punctul II. din Anexa 1 Plan de afaceri „Luna 1” este:

Răspuns
Întreprinderea socială va trebui să fie o organizație nouă care va fi înființată
ulterior selectării la finanțare a planului de afaceri în cadrul proiectului. Nu poate fi
o organizație deja existentă/înființată la acest moment.

Da, puteți participa, însă veți candida pe cele maximum 10% locuri la finanțare din
totalul planurilor selectate care sunt disponibile pentru persoanele care au urmat
cursul de antreprenoriat în economia socială/manager întreprinderea socială în
cadrul altui proiect.
Conform Metodologiei de selecție a planurilor de afaceri este necesar ca toate
cheltuielile să fie justificate din punct de vedere al costurilor previzionate și
argumentate (de exemplu oferte de preț, studii de piață etc).

Nu este o obligație. Este la latitudinea fiecărui aplicant dacă dorește să atașeze
oferte/câte oferte și cât de în detaliu dorește să documenteze bugetul/costurile
incluse în buget. Vă rugăm să aveți în vedere, însă, că în conformitate cu
Metodologia de selecție a planurilor de afaceri, cheltuielile trebuie să fie justificate
și argumentate.
Luna 1 reprezintă prima lună de implementare a planului de afaceri care va demara
imediat după semnarea contractului de subvenție.
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36.

37.

38.

Întrebare
a) prima lună de funcționare efectivă a
întreprinderii (când va fi deschiderea și
voi avea primi clienții)?
b) prima lună de după semnarea
contractului de subvenție?
c) prima lună de după obținerea
atestatului de întreprindere socială?
În Anexa 2 - Buget minimis plan de afaceri
pot insera rânduri astfel încât să includ
fiecare cheltuială pe care o voi realiza sub o
categorie de cheltuieli eligibile?
În Anexa 1 Plan de afaceri, la punct II.2.
Venituri din exploatare (operaționale) în
cazul în care avem mai multe produse pe
care le vom oferi și care vor genera venituri,
pot insera mai multe rânduri în cadrul
tabelului pentru a detalia fiecare produs
furnizat?
Parte dintre angajații din cadrul
întreprinderii sociale trebuie să provină din

Răspuns

În Anexa 2 - Buget minimis plan de afaceri puteți insera rânduri sub fiecare
categorie de cheltuieli pentru a include toate cheltuielile ce țin de acea categorie.

In Anexa 1 Planul de afaceri punct II.2. puteti insera rânduri pentru a menționa
toate produsele/serviciile pe care le aveți în vedere.

Conform Metodologiei de selecție a planurilor de afaceri, nu există obligativitatea
angajării de persoane din grupuri vulnerabile. În elaborarea planului de afaceri vă
recomandăm să aveți în vedere indicațiile din planul de afaceri (Anexa 1) și bugetul
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39.

Întrebare
grupul persoanelor vulnerabile? Reprezintă
un avantaj în punctajul final?
Dosarul de înscriere poate să conțină și alte
puncte în afara celor menționate de dv.? De
exemplu, acord de parteneriat, fotografie
relevantă a situației din teren.

40.

Bugetul de minimis conține o singură foaie
de calcul?

41.

Este eligibilă achiziția de echipament
PC/DESKTOP prin componente care vor fi
ansamblate de echipa de proiect care va
lucra cu ele?
Achiziționarea unei francize de către
întreprinderea socială înființată în cadrul
programului este eligibilă? Adică se
încadrează la punctul 15.4. Concesiuni,
brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi
și active similare?

42.

Răspuns
de minimis (Anexa 2), precum și conținutul grilelor de punctaj (Anexa 7 și Anexa 8
la Metodologie).
Conform notei de la finalul planului de afaceri (Anexa 1) puteți anexa planului de
afaceri documente pe care le considerați relevante pentru fundamentarea
proiectului (Extras Anexa 1: ”Se pot adăuga anexe la planul de afaceri constând în
fotografii, oferte de preț pentru fundamentarea cheltuielilor prevăzute a fi
acoperite din ajutorul de minimis, detalieri ale proiecțiilor financiare și a modului de
calcul care a stat la baza stabilirii acestora, extrase din documente, studii, articole
etc. cu condiția ca acestea să fie relevante pentru planul de afaceri.”)
Da, bugetul de minimis aferent planului de afaceri (Anexa 2 aferentă Metodologiei
de selecție a planurilor de afaceri) conține o singură foaie de lucru, denumită
BUGET AJUTOR DE MINIMIS SOLICITAT.
Este eligibilă achiziția de echipamente PC/DESKTOP prin componente care vor fi
asamblate atâta vreme cât aceasta se încadrează într-una din categoriile de
cheltuieli eligibile menționate în Metodologia de selecție a planului de afaceri,
capitolul 5 Cheltuieli eligibile.
Achiziționarea unei francize de către întreprinderea socială înființată în cadrul
schemei de minimis reprezintă cheltuială eligibilă în cadrul categoriei Cheltuieli
eligibile directe care intră sub incidența ajutorului de minimis, 15.4. Concesiuni,
brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, în condițiile în care se
desfășoară în legătură cu activitățile eligibile care fac obiectul schemei de minimis.
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Întrebare

43.

Se pot efectua plăți pentru cheltuieli
angajate în primele 18 luni de funcționare și
după expirarea termenului de 18 luni? Sau
toate plățile trebuie efectuate în primele 18
luni de funcționare?

44.

Planul de afacere, respectiv bugetul au o
structură prestabilită? Adică este un format
agreat? Dacă da, îmi puteți indica linkul de
descărcare?

45.

Forma juridică SRL este agreată ca eligibilă
pentru a obține atestatul de
întreprindere socială?

Răspuns
În același timp, se va avea în vedere faptul că este obligatoriu ca întreprinderea să
obțină atestatul de întreprindere socială în condițiile Legii 219/2015 privind
economia socială.
Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor sociale nou create
trebuie efectuate în cadrul celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata
implementării planului de afaceri. În consecință, plata pe care o primește
beneficiarul de minimis (întreprinderea) prin administratorul schemei trebuie să se
facă în cadrul celor 18 luni. Beneficiarul subvenției poate să cheltuiască sumele
primite după cele 18 luni, cu condiția ca acestea să fie aferente cheltuielilor
angajate în primele 18 luni. Prin termenul „angajate” înțelegem fie angajate şi
neplătite, fie angajate şi plătite din surse proprii.
Metodologia de selecție a planurilor de afaceri (metodologia concursului de planuri
de afaceri) o puteți descărca de pe pagina proiectului https://www.fonduristructurale.ro/social-startup. Metodologia cuprinde toate informațiile și anexele
privind depunerea planului de afaceri în cadrul concursului de planuri de afaceri
desfășurat în cadrul proiectului Social Start-up.
Da, SRL-urile sunt organizații acceptate pentru obținerea atestatului de
întreprindere socială.
Conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, art
3, alin (1), întreprinderile sociale pot fi:
a) societățile cooperative de gradul I, care funcționează în baza Legii nr. 1/2005
privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;
14
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46.

Întrebare

De unde pot descărca grila de evaluare?

Răspuns
b) cooperativele de credit, care funcționează în baza Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și
completările ulterioare;
c) asociațiile și fundațiile, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
d) casele de ajutor reciproc ale salariaților, care funcționeaza în baza Legii nr.
122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al
uniunilor acestora, republicată;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înființate și funcționează în
baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu
modificările și completările ulterioare;
f) societățile agricole, care funcționeaza în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile
agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
g) orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de
înființare și organizare, cumulativ, definiția și principiile economiei sociale
prevăzute în prezenta lege.
(2) Pot fi întreprinderi sociale federațiile și uniunile persoanelor juridice prevăzute
la alin. (1).
Grilele de evaluare se regăsesc anexate la Metodologia de selecție a planurilor de
afaceri (Anexa 6 - Grila evaluare Faza 1, Anexa 7 - Grila evaluare Faza 2, Anexa 8 15
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47.

Întrebare

Ce cheltuieli ar putea intra la următoarele
categorii de cheltuieli:
8. Servicii de administrare a clădirilor
aferente funcţionării întreprinderilor
10. Arhivare de documente aferente
funcţionării întreprinderilor
9. Servicii de întreţinere şi reparare de
echipamente şi mijloace de transport
aferente funcţionării întreprinderilor
- aici putem introduce serviciile de
curățenie?
11. Amortizare de active aferente
funcţionării întreprinderilor
13. Conectare la reţele informatice aferente
funcţionării întreprinderilor
TOTAL 16. Cheltuielile aferente garanțiilor
oferite de bănci sau alte instituții financiare

Răspuns
Grila evaluare Faza 3). Metodologia poate fi descărcată de pe pagina proiectului:
https://www.fonduri-structurale.ro/social-startup
Lista de cheltuieli eligibile și categoriile incluse în Anexa 2 sunt în conformitate cu
lista de cheltuieli eligibile prevăzută de Finanțator (AM POCU) în Ghidul aferent
liniei de finanțare prin care este finanțat acest proiect. Niciuna dintre categoriile de
cheltuieli eligibile nu este obligatorie, fiecare aplicant având flexibilitatea de a
cuprinde în buget acele tipuri de cheltuieli care îi sunt necesare pentru
implementarea afacerii.
Amortizarea poate fi cheltuială eligibilă în situația unor bunuri achiziționate din alte
surse, nu din finanțare nerambursabilă, care sunt puse la dispoziția afacerii și sunt
implicate direct în implementarea planului de afaceri.
În ceea ce privește celelalte categorii considerăm că denumirea acestora este în
sine descriptivă din perspectiva tipului de costuri ce poate fi acoperit, în cazul în
care acesta este relevant și necesar pentru afacerea socială pe care doriți să o
înființati.
În cazul în care sunt categorii de cheltuieli care nu vi se aplică, le puteți lasă
necompletate, nu este necesar să le ștergeți.

În cazul în care anumite categorii de
cheltuieli nu ni se aplică, le ștergem din
16
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48.
49.

50.

51.

52.

Întrebare
excel sau nu completăm nimic pentru acele
categorii de cheltuieli?
Este necesară asigurarea unei cofinanțări
obligatorii?
Sunt studenta în anul 4, la zi, și lucrez parttime în cadrul unei organizații. Ce ar trebui
să depun împreună cu aplicația în cadrul
concursului de planuri de afaceri, adeverința
de student sau adeverința de salariat?
O persoană poate aplica cu mai multe
planuri de afaceri în cadrul concursului?

În acest moment sunt acționar majoritar
într-o firmă și am înțeles că în cazul în care
proiectul meu va fi selectat, voi putea să fiu
eligibilă dacă renunț la calitatea de acționar
majoritar.
O persoană fizică poate înființa mai multe
întreprinderi sociale în cadrul Schemei de
ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea

Răspuns

Nu solicităm să se asigure un procent de cofinanțare.
Ambele variante se acceptă: fie carnet/legitimație de student vizat la zi (sau alt
document care să ateste calitatea de student), fie adeverință de la angajator.

Da, o persoană poate depune mai multe planuri de afaceri (idei de afaceri diferite)
în cadrul concursului. De avut în vedere, însă 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 - Sprijin pentru
înființarea de întreprinderi sociale.
Condiția să nu aveți calitatea de acționar majoritar în structura altor întreprinderi
se aplică la semnarea contractului de subvenție.

Nu. Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant
legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere socială nou înființată în
cadrul acestui program.
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53.

54.

Întrebare
de întreprinderi sociale”, aferentă
Programului Operațional Capital Uman
2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritară
4, Obiectivul specific 4.16.?
Membrii fondatori/ membrii Consiliului
Director al unui ONG (asociație/fundație) au
calitatea de asociați majoritari în structura
altor întreprinderi? Dar un PFA sau
întreprindere individuală?

Pot interveni modificări în structura
acționariatului întreprinderii sociale nou
înființate în timpul implementării planului
de afaceri, respectiv în perioada de
sustenabilitate?

Răspuns

Calitatea de asociat majoritar este atribuită entităților economice cu scop lucrativ,
de tipul societăților comerciale constituite în conformitate cu prevederile Legii nr.
31/ 1990. În ceea ce privește persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile
individuale (II) şi întreprinderile familiale (IF) care își desfășoară activitatea
economică potrivit prevederilor Ordonanței de urgență nr. 44/2008, proprietarii
acestora dețin integral (100%) entități economice cu scop lucrativ.
Asociațiile şi fundațiile constituie, potrivit art. 1 alin. (2) al Ordonanței nr. 26/ 200,
persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, având scop nelucrativ
(potrivit Legii nr. 287/2009 – Noul Cod Civil). Membrii fondatori/ membrii
Consiliului Director ai unui ONG (asociație/fundație) nu intră sub incidența
următoarei restricții: „Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă
calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării
contractului de subvenție”.
Da, pot interveni modificări în structura acționariatului, cu acordarea unei atenții
deosebite acționarului majoritar, care trebuie să rămână în continuare acționar
majoritar și reprezentant legal până la finalizarea perioadei de sustenabilitate.
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55.

56.

57.

58.

Întrebare
Care sunt consecințele în cazul în care pe
parcursul implementării PA, în urma unui
control AJOFM, se retrage/suspendă
certificatul de întreprindere socială?

In planul de afaceri la proiectiile financiare
erau incluse și mărfuri. În anexa 2, categoria
de cheltuieli eligibile nu apar mărfuri. Mă
interesează dacă sunt sau nu eligibile.
Cate locuri de munca trebuie create si care
este valoarea finantarii ce poate fi obtinuta?

Ce înseamnă grup vulnerabil. De exemplu
persoană șomeră peste 45 de ani este

Răspuns
Beneficiarului ajutorului de minimis are obligația de a menține condițiile care au
stat la baza atestării ca întreprindere socială pentru minimum 24 de luni de la data
obținerii atestatului de întreprindere socială. Pe perioada celor 24 de luni anterior
menționate, în situația suspendării atestatului pe o perioadă mai mare de 30 de
zile calendaristice de la comunicarea suspendării, precum și în cazul retragerii
atestatului, toate cheltuielile efectuate de întreprinderile nou înființate din sumele
aferente ajutorului de minimis devin cheltuieli neeligibile.
Mărfurile sunt o categorie de cheltuieli operaționale și pot fi relevante pentru o
afacere de aceea se regăsesc în proiecțiile financiare. Mărfurile nu sunt, însă,
cheltuieli eligibile din finanțare. Anexa 2 conține exclusiv cheltuielile eligibile
decontabile din finanțare, pe care fiecare aplicant le cuprinde pentru afacerea sa.
In cadrul Social Start-Up, pot fi propuse afaceri cu:
- minimum 5 locuri de muncă, în cazul unei finanțări solicitate între minimum
393023 lei și maximum 462380 lei,
- minimum 4 locuri de muncă în cazul în care finanțarea solicitată este de
minimum 323666 lei și mai mică de 393023 lei,
- minimum 3 locuri de muncă în cazul în care finanțarea solicitată este de
minimum 254309 lei și mai mică de 323666 lei.
Găsiți detalii privind categoriile de grupuri vulnerabile în textul Legii 219/2015
privind economia sociala și în „Ghidul pentru întreprinderile sociale (ÎS) &
întreprinderile sociale de inserție (ÎSI)” publicat de Ministerul Muncii, la pagina 14.
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59.

60.

61.

62.

Întrebare
vulnerabil, pensionară cu certificat de
handicap este?

La capitolul II.1. Cheltuieli de exploatare
(operaționale), trebuie să trecem doar
sumele care fac obiectul ajutorului de
minimis sau toate sumele inclusiv cele din
aportul propriu? Trebuie specificată
valoarea aportului propriu în acest capitol?
Planul de afaceri și bugetul conțin sumele în
lei? La ce curs valutar ar trebui sa calculăm
valoarea echipamentului ce vrem să îl
achiziționăm?
Poate conta în concursul de planuri dacă
avem deja angajamente cu posibili
clienți/parteneri? Daca da, ce forma poate
avea documentul de colaborare având în
vedere că încă nu avem entitatea juridică?
Având în vedere că voi comercializa peste
200 produse, este suficient la tabelul de

Răspuns
Acesta poate fi accesat la următorul link:
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2016/2016-10-21-Ghideconomie-sociala.pdf
Previziunile financiare vizează întreaga activitate operațională a întreprinderii și
includ toate cheltuielile operaționale vizate, nu doar cele care vor fi acoperite din
ajutorul de minimis.

Da, în buget și planul de afaceri sumele trebuie să fie în lei. Referitor la cursul
valutar, se va utiliza un curs valutar care să reflecte piața la acest moment, al
pregătirii planului de afaceri. Dacă vor exista modificări majore de curs, vom putea
face acte adiționale în implementarea planului de afaceri astfel încât să poată fi
prevăzut în buget prețul de la momentul achiziției.
Nu este obligatoriu, dar ar putea conta în evaluare pe componenta de
fundamentare, piață etc. Nu există un format standard de document, fiind alegerea
fiecărui aplicant ce documente dorește și dacă dorește să atașeze planului de
afaceri.
Da, tabelul poate fi structurat pe categorii mari sau pot fi incluse categoriile
principale. Recomandarea este ca informațiile să fie clare și ușor de parcurs.
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63.

Întrebare
venituri să trec doar categoriile principale?
Aproximativ 15-20 categorii.
La cheltuieli cu salariile personalului, 1.1.2,
poate intra un ilustrator care să fie plătit
printr-un contract de colaborare.

64.

E necesar ca viza de flotant/domiciiliul să fie
în localitatea în care implementezi proiectul
sau poate fi în alt județ?

65.

Pot include activități de management
general al afacerii în cadrul unui post direct
productiv pe care eu, în calitate antreprenor
selectat, îl voi ocupa în cadrul afacerii?
Aceeași persoană nu poate ocupa două

Răspuns

Costul nu poate fi inclus la cheltuieli cu salarii (acea categorie este doar pentru
angajații cu contract individual de muncă). Însă, dacă este o cheltuială aferentă
activitătii/planului de afaceri, poate fi considerată la:
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care
beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
sau
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor (dacă este o cesiune de
drepturi de proprietate intelectuală).
Nu, nu există o obligație ca viza de resedință/domiciliul aplicantului să fie în
localitatea/județul în care se propune afacerea. Este important de avut în vedere,
ca elemente de eligibibilitate, că aplicantul trebuie să aibă domiciliul/reședința
într-una din regiunile mai puțin dezvoltate ale României (toate județele mai puțin
București și Ilfov) și că afacerea trebuie să fie într-una din regiunile mai puțin
dezvoltate ale României (toate județele mai puțin București și Ilfov).
Sarcinile sunt aferente fiecărui post în acord cu codul COR (Codul Ocupațiilor din
România). Având în vedere că aplicanții selectați vor avea și calitatea de
reprezentant legal & asociat majoritar în întreprinderea socială, partea de
management poate fi alocată acestei calități pe care o aveți la nivelul
întreprinderii. O persoană nu poate ocupa mai mult de un loc de muncă prevăzut a
fi creat în cadrul afacerii ca parte a obligației de creare de locuri de muncă.
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66.

67.

Întrebare
locuri de muncă diferite în cadrul afacerii,
nu?
În proiect nu sunt eligibile achizițiile de
imobile, dar eu aș vrea să bugetez achiziția
unor eurocontainere în care să-mi desfășor
activitatea. E cheltuială eligibilă?
În acest moment sunt acționar majoritar
într-o firmă și am înțeles că în cazul în care
proiectul meu va fi selectat, voi putea să fiu
eligibilă dacă renunț la calitatea de acționar
majoritar. Menționez că SRL-ul în care sunt
administrator/acționar majoritar a fost
fondat în urma câștigării unui ajutor de
minimis pe apelul România Start Up Plus.
Perioada de sustenabilitate s-a încheiat cu
bine pe 1 ianuarie 2021, iar prin contract
sunt obligată să nu închid firma în următorii
3 ani, nefiind specificat dacă am sau nu voie
să renunț la funcția de acționar majoritar. Aș
dori să vă întreb dacă există anumite reguli
ale POCU care mi-ar restricționa participarea
în proiectul Social Start-Up?

Răspuns

Dacă nu sunt încadrate de legislație ca imobile și nu au nevoie de fundație/
autorizație de construire, da, pot fi cheltuieli eligibile.

Condiția de a nu avea calitatea de acționar majoritar în structura altor întreprinderi
se aplică la semnarea contractului de subvenție.
Referitor la SRL-ul înființat pe schema România Start-up Plus unde sunteți acționar
majoritar în acest moment, vă recomandăm să confirmați cu Administratorul de
grant dacă puteți renunța la calitatea de acționar majoritar în cadrul acelui SRL
odată finalizată perioada de sustenabilitate.
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68.

69.

Întrebare
Cheltuielile cu consultanța pentru
elaborarea planului de afaceri sunt cheltuiali
eligibile? La ce categorie pot fi incluse?
Cheltuielile cu serviciile de contabilitate
pentru întreprinderea socială sunt cheltuieli
eligibile? La ce categorie pot fi incluse?

70.

Ce tipuri de documente pot fi încărcate în
aplicație? Putem atașa arhive .zip/.rar?

71.

Studiile de piață trebuie realizate de către o
firmă specializată?

Răspuns
Nu, cheltuielile cu consultanța pentru elaborarea planului de afaceri nu sunt
cheltuieli eligibile.
Da, cheltuielile cu serviciile de contabilitate pentru întreprinderea socială sunt
cheltuieli eligibile pe perioada implementării planului de afaceri. Acestea pot fi
incluse la categoria 3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate,
pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară.
Tipurile de documente ce pot fi încărcate se regăsesc menționate în Formularul de
înscriere la concurs în dreptul fiecărui document - sunt menționate extensiile
documentelor care pot fi încărcate, de exemplu: .pdf, .xls etc (link:
https://www.fonduri-structurale.ro/social-startup/concurs/inscriere ).
În cadrul Metodologiei de selecție a planului de afaceri nu există nicio mențiune cu
privire la obligativitatea contractării unei firme specializate care să realizeze vreuna
din secțiunile aplicației de depunere a planurilor de afaceri.
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