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Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
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Titlu proiect: Șansa ta pentru o afacere de succes!
Contract POCU/82/3/7/106121

Ghid de întrebări şi răspunsuri
- Ediţia I 1. Codul CAEN 5610 este eligibil prin acest program? Se are in vedere infiintarea unui restaurant de
tip fast food.
R: Da
2. In cazul in care se doreste prestarea de servicii de livrare la domiciliul clientului a produselor
(mancarii) si administratorul vine cu aport propriu un autoturism de peste 5.000 de euro care se va
folosi exclusiv pentru capacitatea de servicii, va obtine punctaj pentru contributii in natura?
Mentionandu-se in grila de punctaj faptul ca trebuie sa se aduca un bun sau un imobil cu o valoare
mai mare de 5000 de euro (in opinia noastra daca autovehiculul are intrebuintare exclusiva pentru
afacere este un bun care se poate considera aport)
R: Bunul adus ca aport in natura trebuie sa fie aport la capital social , iar valoarea lui trebuie sa fie
stabilita printr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat si agreat de ONRC.
3. Termenul limita de predare a dosarului cererii de finantare pentru concurs este de maxim 20 de
zile calendaristice sau lucratoare de la data absolvirii cursului de antreprenoriat?
R: Depunerea planurilor de afaceri in vederea inregistrarii in concurs se poate face dupa susținerea
examenului de absolvire a cursului, cu condiția absolvirii acestuia, dar nu mai tarziu de 20 zile
lucrătoare de la absolvirea cursului.
4. Locul de implementare trebuie sa fie precis identificat in planul de afaceri sau se mentioneaza doar
orasul daca acesta adresa nu se cunoaste cu exactitate?
R: Consider ca la data intocmirii planului de afaceri spatíul in care se va desfasura activitatea (sediul
social/punctul de lucru) trebuie cunoscuta adresa, suprafata, dotarea cu echipamente şi utilitati,
deoarece în funcţie de aceste informatii se vor putea estima costurile operationale de intretinere şi
exploatare a acestuia, inclusiv eventuale cheltuieli cu chiria. Evident, acest spatiu / spatii trebuie sa
fie situat/e in mediu urban, in regiuea NV.
5. Cheltuielile privind consultanta pentru managementul investitional pot fi externalizate? Daca DA,
acestea pot fi incluse la capitolul cheltuielilor aferente diverselor achizitii de servicii specializate
pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are experienta necesara? Tot daca DA, care este
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valoarea maxima care se poate aloca acestor servicii de consultanta pentru managementul de
proiect.
R: Da. Nu exista limita impusa, insa valoarea acestora trebuie sa fie corelata cu pretul pietei.
6. Care este data de deschiderea a competitiei?
R: - Intervalul de derulare a Concursului pentru selecționarea planurilor de afaceri: Iunie 2018 –
Octombrie 2018.
- Data de incepere a inscrierii in concursul de Planuri de Afaceri: 20 de zile lucratoare dupa ce prima
serie de participanti la cursurile de competente antreprenoriale vor absolvi cursurile, dar nu mai
tarziu de 15 octombrie 2018.
- Data limita de inscriere a Planurilor de Afaceri in concurs pentru participantii la cursuri: 15
Octombrie 2018, dar nu mai tarziu de 20 zile lucratoare de la absolvirea cursului.
- Data limita de înscriere a Planurilor de Afaceri in concurs pentru persoanele care nu au participat la
cursurile organizate prin proiect: 21 Septembrie 2018
7. Pot participa in cadrul acesteia fara a absolvi cursurile in antreprenoriat, in conformitate cu
ghidului solicitantului – condiții specifice Romania Start Up Plus, art. I.4)?
R: Pot participa maxim 5 Planuri de Afaceri ale persoanelor care nu au partcipat la cursuri dar care au
potat pentru inscrierea in grupul tinta al proiectului.
8. Daca exista conditii suplimentare pentru obtinerea finantarii referitoare la ideea de afacere, arii de
activitate, grupuri favorizate pentru accesarea finantarii etc.
R: Nu.
9. Cheltuielile neeligibile pot fi suportate din contributia proprie adusa ca aport in numerar, de
exemplu sotul detine un imobil, spatiu comercial cu destinatia restaurant, acesta are hidroizolatia
deteriorata, necesitand reizolare, m-am gandid sa ridicam un acoperis deasupra restaurantului si sa
acoperim terasa cu acceasi lucrare. Aceasta lucrare necesita unele avize si autorizatii de constructie
deci acoperisul va produce cheltuieli neeligibile prin proiect. As dori sa stiu daca aceste cheltuieli se
pot finanta din aportul propriu.
R: Cheltuielile neeligibile(ex. cele cu reparaţiile unui imobil) pot fi suportate doar din aportul propriu
in numerar. Daca imobilul este adus aport in natura la capitalul social, proprietarul imobilului trebuie
sa fie aceeasi persoana cu asociatul care va propune Planul de Afaceri si va infiinta societatea
comerciala. Nu poate fi adus ca aport un bun al altuia.
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Nu este obligatoriu ca imobilul sa fie adus ca aport la capitalul social. Aceasta cerinta trebuie
respectata doar daca se doreşte obţinerea unui punctaj de 8 puncte conform Grilei de evaluare, pct.
6 lit. a). Folosinţa asupra imobiluui se poate dobandi si prin alte metode( comodat sau inchiriere),
insa nu se obţine punctajul precizat mai sus.
10. În metodologia de derulare a concursului de selecție Planuri de Afaceri – schema minimis
„România Start Up Plus”, la capitolul 2. Eligibilitate, E. Eligibilitatea afacerilor propuse, Subtitlul „Nu
sunt eligibile”, litera f, se specific faptul că nu sunt eligibile ajutoarele acordate pentru achiziția de
vehicule transport rutier de mărfuri.
Vă rog să îmi comunicați dacă sunt eligibile:
- achiziționarea unei autoutilitare pentru transportare a utilajelor, având în vedere că prestarea
serviciilor se va face la sediul clientului;
- achiziționarea unui autoturism pentru transportarea personalului la locul de desfășurare al
activității.
R: Din analiza Ordinului nr. 2103/19.10.2016, corigendum 1 la Ghidul Solicitantului prin care s-au
actualizat regulile de eligibilitate a cheltuielilor, rezultă că nu este eligibilă nici un fel de achiziţie in
sensul de cumparare) a vreunui mijloc de transport, indiferent de tip, deoarece nu este prevazuta pe
lista cheltuielilor eligibile.
Singurele modalitati de dobandire a folosintei unor autovehicule necesare funcţionării afacerii sunt
leasingul operaţional si/sau inchirierea.
11. Pornind de la punctul 10 din Grila de evaluare va solicit sa definiti notiunea de valoare totala a
proiectului. Procentul se calculeaza la valoare totala proiect sau la subventia de 40 000 eur?
R: Prin prisma punctului 10 din Grila de evaluare, inclusiv a Notei de subsol ( La valoarea totala nu se
ia in calcul aportul in natura!), valoarea totală a proiectului este valoarea rezultată din suma
contribuţiei proprii si valoarea subvenţiei de max. 40000 euro. Dar pentru aplicarea punctajului
prevazut de punctul 10 din Grila de evaluare nu se ia in calcul si contributia in natura, insa privind la
modul general in notiunea de valoarea totala a proiectului intra si aportul in natura deoarece acele
bunuri se transfera la infiinţarea firmei in proprietatea acesteia devenind active in patrimoniul
societatii, valoarea afacerii si a investitiei crescand cu valoarea lor.
12. La punctul 6 din grila exista contributii in natura in planul de investitii:
a) solicitantul aduce un bun cu o valoare mai mare de 5000€ sau un imobil ca si contributie in natura
(aport la capitalul social al societatii) - 8 puncte
As vrea sa stiu daca la acest aport se califica un singur bun sau pot fi cumulate doua sau mai multe
bunuri a caror valoare sa depaseasca 5000€.
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R: Pot fi si mai multe bunuri a căror valoare cumulată să depaseasca 5000 euro.Vezi şi răspunsul la
întrebarea 2.
13. Daca prin proiect angajez 2 persoane cu 8 ore si 2 pers. cu norma partiala de 4 ore, cat punctaj
primesc, tinand contca am in total 4 persoane cu doar 3 norme? . . 1 sau 2 puncte?
R: Nu are importanţă norma de timp, ci cate contracte individuale de munca pe durata
nedeterminata se încheie.
14. La punctul 6 din Grila. Daca pentru contributia in natura doresc sa aduc un autoturism proprietate
personala, de care am nevoie in activitatea mea la firma, dar care este un autoturism vechi cumparat
acum 10 ani cu 10.000 eur la data respectiva, cum pot sa certific ca acum mai valoreaza macar 5000
eur cu care sa vin ca si contributie in natura?
Sau
In cazul in care vin ca aport cu un apartament ca si contributie in natura si vreau sa fac contract de
inchiriere, vreau contract de comodat, este in regula?
R: Pentru autoturism valoarea aportului se stabileşte prin raport de evaluare. Vezi raspunsul la
întrebarea 2.
Pentru apartament, raspunsul este ca daca aduceti apartamentul ca aport in natura, contribuţie
proprie, asta inseamna ca transferati proprietatea apartamentului catre firma, care va deveni
proprietara a acestuia. In aceasta situatie sunt excluse inchirierea sau comodatul care reprezinta doar
modlitati de transferare pe o anumita durata a dreptului de folosinta, proprietatea ramanand in
continuare in patrimoniul vechiului proprietar.
Daca se opteaza pentru inchiriere sau comodat nu se va obţine punctajul prevazut in Grila la punctul
6, lit.a).
15. Daca nu avem aport in bani mai are rost sa aplicam pe start-up?
R: DA, insa potrivit Grilei de punctaj dupa acest criteriu veţi fi punctat conform punctului 10 lit.f)( cu
0 puncte din max.15 posibile)
16. In bugetul de venituri si cheltuieli, unde se trece la venituri, valoare fondurilor nerambursabile?
Nu este mentionata nici o linie in acest sens!!
O putem trece la venituri financiare?
R: Poztia 4. Venituri din subvenţii.
17. In tabelul din planul de afaceri la cap. F2 ce valori trebuie completatez? De exemplu:
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1. La pct 1. Realizare dosar de achizitii ce se scrie? Este vorba despre valoarea achizitiilor din primul
an de activitate asa cum le-am descris in proiect? Sau este vorba despre costul pe care il presupune
activitatea in sine?
2. La pct.2.Intocmire cereri de plata si/sau cereri de rambusare. Aici este vorba de cererea data ca
model de d-voastra in care se completeaza cu valoarea cheltuita in primul an de activitate?
3. La pct. 3.Intocmire rapoarte progres / monitorizare . . . aici ce trebuie scris? Cat timp atribuim
intocmirii rapoartelor de progres si cu cat este platit economistul sau administratorul firmei sa le
scrie?
R: La F2 se completează contravaloarea serviciilor de intocmire a dosarelor de achizitii/ cereri de
plata/rapoarte de progres si monitorizare
- Desfasurarea activitati de achizitii bunuri- realizarea dosarelor de achizitie pentru bunurile /
serviciile achizitionate
- Realizarea rapoartelor cu privire la cheltuielile efectuate- Intocmirea cererilor de plata si/sau a
cererilor de rambusare
- Pentru perioada de monitorizare societatea va intocmii rapoartele de monitorizare si durabilitate in
conformitate cu cerintele programului.
18. Exista vreo restrictie la bugetarea in planul de afaceri a formarii profesionala in strainatate si se
poate achita diurna si cazare?
R: Nu exista restrictii.
Trebuie insa respectat principiul utilizarii eficiente a fondurilor.
19. Trebuie sa asiugur afacerea?
R: DA
20. Daca acumulez mai putin de 100 de puncte, planul de afaceri poate fi finantat?
R: Da, in functie de de punctajele obtinute de ceilalti concurenti.
21. Cate luni de salarii ar trebui sa bugetam in planul de afaceri, 12 luni?
R: Maxim 12 luni. Asta presupune ca se fac angajari in luna 1 de proiect. Insa se pot bugeta si mai
putine, in functie de momentul in care este necesara angajarea, la cel târziu 6 luni de la semnarea
contractului de ajutor de minimis, cu condiţia sa se incheie contractele pe durata nedeterminata si sa
se menţina ulterior locurile de munca pe durata minima impusa de finanţator.
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22. Conform listei de intrebari si raspunsuri referitoare la Romania Start Up PLus, prin persoana
angajata se intelege si persoana cu contract de munca cu timp partial, nefiind restictii in acest sens.
La stabilirea punctajului la criteriul de departajare nr. 2, se tine cont de acest aspect, sau aveti alta
procedura?
R: La stabilirea punctajului la criteriul de departajare nr. 2 din Grila de evaluare se face referire la
locurile de munca nou create , fara a se distinge in functie de norma de lucru stabilita prin acele
contracte individuale de munca. Singura conditie este sa fie contracte de munca pe durata
nedeterminata, iar locurile de munca nou create sa fie pastrate cel putin 18 luni. Nu exista alta
procedura. Acestea sunt conditii stabilite in Ghidul Solicitantului de catre finantator. Deci, ce se
evalueaza si se puncteaza este locul de munca nou creat si nu contractul individual de munca. Acesta
din urma poate fi cu norma intreaga sau partiala.
23. Este obligatoriu ca în Planul de Afaceri înscris în concurs să fie prevăzute măsuri de asigurare în
cazul esecului afacerii sau neatingerii indicatorilor asumati. În acest sens se vor bugeta sume pentru
plata unor produse financiare adecvate (ex: asigurare de risc, scrisoare de garantie, etc.). Se
recomandă ca în buget, pentru aceste produse financiare să se prevadă explicit sume care sa acopere
pe o perioada de 18 luni toate riscurile.
R: Fraza indicata de dvs. se refera la polite / produse de asigurare a unei afaceri sau asigurare de risc
financiar/ scrisoari de garantie prin care o societate de asigurari sau o institutie financiar (agreata de
ASSOC/finantator) preia de la socitatea dvs. nou infiintata toate riscurile eventuale constand in
nerealizarea obligatiilor pe care vi le veti asuma prin contractul de subventie ( de ex. esecul
implementarii planului de afaceri sau alte situatii expres prevazute in contract ) cu consecinta
obligarii beneficiarului/societatii dvs. la restituirea finantarii sau la corectii financiare catre finantator.
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