1. Consultanța pentru implementarea proiectului poate fi inclusă în lista cheltuielilor
eligibile?
R - Cheltuielile eligibile le regăsiți la http://www.profitantreprenor.ro/afaceri-finan-abile.html
2. Planurile de afaceri vor fi susținute în fața unui juriu. În ce va costa interviul ?
R. - Interviul va urmări modul în care proiectul răspunde următoarelor aspecte: oportunitatea
afacerii, sustenabilitatea și rentabilitatea afacerii.
3. Pot fi incluși în lista de furnizori agreați și cei care sunt din UE cât și din țări care nu sunt
membre UE, sau doar furnizorii din țară?
R. - Da, cu condiția ca toate documentele de achiziției emise în limbi străine să fie completate la
dosar cu traducerea autorizată a acestor documente.
4. Din ce sunt compuse cele 50 de puncte în cadrul evaluării tehnice?
R. - Sunt descrise în grila de evaluare tehnico-financiară
5. Există o grilă de evaluare astfel încât să ne putem autoevalua proiectul înainte de a fi
depus?
R. - Grila de evaluare tehnico-financiară
6. În cadrul firmei nou-înființate poate sa fie asociat cineva care nu are domiciliul in Regiunea
Centru? Sau trebuie sa fie unic asociat și după cele 18 luni poate sa modifice si sa introducă
in firma asociat din alta regiune de dezvoltare?
R. – Da
7. Este posibil ca firma nou înființată (care are sediul in Regiunea Centru) să presteze servicii
pentru alte companii care au sediul în alte regiuni de dezvoltare ?
R. - Da

8. Potrivit Planului meu de afaceri (furnizor de cursuri de formare profesionala) am
posibilitatea să închei contracte de colaborare/prestări servicii cu lectorii, contracte
reglementate de Codul civil, in baza cărora aceștia vor fi colaboratori, nu angajați și vor
încasa venituri asimilate salariilor? Daca vreunul dintre lectori are mai multe contracte de
muncă în baza cărora lucrează cumulat cel puțin 12 ore/zi, voi mai putea sa închei cu acel
lector un contract de prestări servicii in baza căruia să presteze ore (peste cele 12) ”în cadrul
activității din planul de afaceri”, iar cheltuiala cu plata activității sale să fie eligibilă?
R. - Atâta timp cât dvs. încheiați contracte civile de prestări civile cu lectorii și nu contracte
individuale de muncă, va comunicăm ca nu intră sub condiția impusă de metodologie cu nr.
maxim de ore lucrate/angajat; lectorul nu va avea calitate de angajat.
Legat de eligibilitatea cheltuielii cu plata activității lectorilor vă comunicăm că aceasta este
eligibilă, atâta timp cât bugetați onorarii pentru aceștia.
În ceea ce priveste interpretarea legislatiei cu privire la norma de lucru a unui angajat, condiția
cu nedepășirea a 12 ore lucrătoare pe zi este o conditie impusă de POCU pentru beneficiarii de
proiecte, care a fost preluată și de noi pentru start-upuri. Pentru îndeplinirea indicatorului este
necesara angajarea a 2 persoane în primele 6 luni de la semnarea contractului de subvenție.

9. Este eligibil contract de comodat intre o persoana fizica si firma nou înființată în vederea
accesării fondurilor start-up plus? Contractul de comodat se incheie după înființarea firmei,

sau este obligatoriu să fie încheiat înainte de depunerea proiectului , respectiv înainte de
înființarea firmei.
R. - Da, este eligibil contractul de comodat între o persoana fizică și firma nou înființată. În
principiu dacă sediul firmei este în locația pentru care aveți contractul de comodat, acesta va
trebui încheiat înainte de semnarea contractului de subvenție. Dacă acel contract de comodat
vizează înființarea unui punct de lucru, atunci acesta poate fi încheiat și după semnarea
contractului de subvenție.
10. În momentul de față eu sunt acționară la o societate cu un procent 10 % pe o firmă cu codul
CAEN 5590, iar firma pe care doresc să o înființez va avea codul CAEN 9311. În acest caz
discutăm de o complementaritate ? Dacă da, am posibilitatea de a renunța la acțiunile pe
care le dețin în firma existenta până la depunerea proiectului, sau până la semnarea
contractului de finanțare?
R. - Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul
completării/dezvoltării/optimizării activităţilor solicitantului (pentru care are codurile CAEN
autorizate), desfăşurate de acesta anterior depunerii proiectului.
11. Tocmai am aflat că potențial nu o să pot să apelez pentru finanțarea firmei mele noi pe care
aș înregistra-o după semnarea contractului pentru subvenția de 35.000 Euro, deoarece am
deja un PFA și sunt și co-proprietar la o firmă care are ca activitate principală același cod
CAEN.
R. - În conformitate cu metodologia publicată, nu se va încheia contractul de subvenție dacă
solicitantul este implicat în calitate de acționar în firme cu același cod CAEN.
Condiția de mai sus nu se aplică în cazul PFA-urilor, Întreprinderilor Individuale și
Întreprinderilor Familiale.
De asemenea, se va verifica dacă persoana care solicită finanțarea mai este implicată în firme
cu același cod CAEN sau un cod CAEN complementar cu cel pentru care solicită finanțarea. În
aceasta situație administratorul schemei de minimis nu va încheia contractul de subvenție.
12. Ce înseamnă că plățile (tranșa I si II) trebuie făcute în perioada inițială de 12 luni? Ca
administratorul schemei face aceste plăți către întreprindere, iar în tranșa II se pot realiza
ulterior cheltuieli pe firma și în lunile 13-18, sau că antreprenorul face toate cheltuielile în
lunile 1-12 și în cazul în care îndeplinește ținta de 30%, primește înapoi soldul de 25%?
R.- Antreprenorul primește prima tranșă în cuantum de maxim 75% și implementează planul de
afaceri. După îndeplinirea unui cuantum de venituri de minim 30% din valoarea primei tranșe
poate depune diligentele pentru a obține cea de a doua tranșă de 25%. Toate cheltuielile
referitoare la implementarea efectivă a planului de afaceri trebuie efectuate în lunile 1-12 (cu
referire inclusiv la cheltuirea celei de a doua tranșe). Din lunile 13-18 antreprenorul trebuie să
asigure sustenabilitatea afacerii fără sprijin financiar.
13. În care dintre liniile bugetare eligibile poate fi încadrat un website: Cheltuieli aferente
diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu
are expertiza necesară sau Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice?
R.- Cheltuielile cu website-ul pot fi incluse in cheltuielile de “Întreținere, actualizare și dezvoltare
de aplicații informatice”.

