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Nr.
Crt.

Întrebări

1.

Sediul firmei trebuie să aiba neaparat în CF
destinația de spațiu comercial pentru a fi eligibilă
cheltuiala cu chiria?

2.

Am o mică afacere deschisă în anul 2017 luna
Martie! Este o mică firmă de catering. Suntem
angajați doar eu și soțul meu și livrăm la domiciliul
clienților servicii de catering! Firma funcționează
perfect, de când am deschis-o, dar avem nevoie să
renovăm, deoarece în ultimele două luni am
început să avem tot mai putini clienți! Credeți că
ne-am putea încadra în program? Și cât e de sigur
că vom primi banii nerambursabili? Care sunt
condițiile înainte și după accesarea fondurilor? În
cazul în care nu va merge afacerea va trebui să
virăm banii înapoi?!

Răspunsuri
Cheltuielile cu plata chiriei sunt considerate cheltuieli eligibile în cadrul
prezentei scheme de minimis. Trebuie să ai în vedere însă care sunt
cerințele legale legate de spațiul de desfășurare al activității noii
întreprinderi pe care dorești să o înființezi, cerințe specifice funcție de
modelul de business pe care îl vei pune în practică.
Finanțarea ce se poate obtine în cadrul competiției de planuri de afaceri
din proiectul NOI AntrepreNORI se poate oferi doar pentru întreprinderi
care se vor înființa după câștigarea competiției - nu se pot finanța
întreprinderi deja existente. În cazul în care dorești să participi la
competiție cu o idee pentru o afacere nouă, trebuie să ai în vedere
condițiile de eligibilitate din metodologia concursului, informații
disponibile detaliat aici (printre altele, trebuie să ai peste 18 ani, să ai
domiciliul/reședința în regiunea Nord-Vest, să dorești înființarea unei
afaceri non-agricole în mediul urban în regiunea Nord-Vest, să ai o
diplomă de competențe antreprenoriale eliberată în urma participarii la
un curs acreditat ANC/AJPIS, să fii angajată/șomeră/persoană inactivă).
Dacă întrunești condițiile de eligibilitate, vei putea candida pe cele 3
locuri disponibile pentru persoanele care nu au participat la cursurile de
competențe antreprenoriale organizate în cadrul proiectului.
În ce privește finanțarea, nu putem oferi siguranța câștigării competiției -
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3.

4.

Lucrand la bugetul de investiții, m-am lovit de o
mică problemă. Având un proiect ce implică foarte
multe materiale pentru renovare și amenajare a
spațiului, inevitabil voi uita să listez câteva obiecte
[ex. dacă în stadiul final voi avea nevoie de 35 de
prize în toate încăperile, iar eu voi lista doar 30 sau
dacă va fi nevoie de o grindă de lemn sau 3 în plus
față de calculele mele, sumele acestea se vor
putea factura normal sau vor trebui extrase din alte
sume unde vor mai rămâne bani în plus?
Așadar, ar fi bine să aproximez cu o eroare în plus
materialele necesare, ca să pot să direcționez mici
sume pentru a-mi acoperi planul?
Am văzut că în Excel-ul cu Venituri și cheltuieli este
adăugat calculul Impozitului pe Venit, dar Impozitul

toate planurile de afaceri depuse în cadrul competiției vor fi evaluate de
jurii, conform metodologiei, și vor fi punctate, urmând a fi selectate 38
de planuri de afaceri pentru finanțare, funcție de punctajul obținut. Nu
putem ști în acest moment ce planuri de afaceri vor fi depuse și care va
fi punctajul ce îl vor obține la evaluare.
Accesând link-ul de mai sus poți găsi informații și despre condițiile de
participare la program, precum și ce implicații sunt pentru câștigătorii
concursului.
Va fi nevoie să faci o proiecție bugetară privind necesarul aproximativ
de materiale, în funcţie de nevoile de amenajare pe care le prevezi în
planul de afaceri. Materialele suplimentare vor putea fi achiziționate şi
ulterior, cu justificare clară şi încadrare în buget.

Impozitul pe profit este datorat doar de IMM-uri, nu și de
Microintreprinderi. În cazul în care se înregistrează profit, se va plăti
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pe profit nu îl punem?
5.

La CAP. 2 ART 2.4.
Pentru activele ce se încadrează la paragraful
“Categorii de cheltuieli eligibile”, pct 5.
“Cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale
(altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar”

impozit pe dividente de către Persoana Fizică ce încasează acele
dividente.
Aceste amortizari sunt aferente altor active decat cele achizitionate prin
utilizarea grantului, de exemplu puteți estima cheltuieli cu amortizări
pentru activele fixe achiziționate din fonduri proprii cu respectarea
legislației în vigoare privind amortizările.

vor trebui calculate costuri cu amortizarea conform
legii?
Și dacă da aceste cheltuieli vor fi eligibile pentru
subvenție la același paragraf dar la pct 10.
„Amortizare de active aferente funcţionării
întreprinderilor”?

6.

Sau aceste amortizări sunt aferente altor active
decât cele achiziționate prin utilizarea grantului
La CAP. 4 alin 2 din Metodologie
Se precizează “Plata primei tranșe este
condiționată de dovedirea înființării întreprinderii, în
condițiile legislației aplicabile domeniului vizat de

Dovada înființării se va face la momentul semnării contractului de
subvenție prin prezentarea documentelor de înregistrare a noii
întreprinderi. Începerea funcționării se consideră momentul semnării
contractului de subvenție.
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planul de afaceri”
Pe de altă parte la CAP 7 ART 7.1. se precizează:
“Pentru semnarea contractului de subvenție,
întreprinderea nou-înființată va prezenta
documentele de înființare în funcție de forma de
organizare a întreprinderii. În vederea obținerii
primei tranșe din ajutorul de minimis, întreprinderea
beneficiară va dovedi începerea funcționării.”
În această situație plata primei tranșe este
condiționată de dovada înființării întreprinderii sau
de dovedirea începerii funcționării? Sau de ambele
cumulativ?
Ce înseamnă “începerea funcționării” și cum se
dovedește?
7.

La CAP. 7 ART 7.1. alin 1 se precizează : “Fiecare
întreprindere va ocupa locurile de muncă asumate
prin planul de afaceri aprobat (cel puțin 2 locuri de
muncă) în termen de 6 luni de la înființare”.
De asemenea la alin 2 se precizează: “Pentru

Ordinea cronologică este:
- Înființarea noii întreprinderi în perioada februarie-iunie 2019;
- Semnarea contractelor de subvenție și acordarea primei
tranșe din grant în perioada februarie-iunie 2019;
*Perioadele de mai sus sunt maximale, urmând ca, de la caz la caz,
vorbind de 38 de start-up-uri, să existe un decalaj între începerea
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fiecare întreprindere, perioada de implementare
începe în momentul semnării contractului de
subvenție și se încheie la maxim 12 luni de la
înființarea întreprinderii.”

activității acestora.

Având în vedere și subiectul întrebării nr. 6 de mai
sus vă rog să clarificați cronologia înființării
întreprinderii – începere funcționare - semnare
contract de finanțare – virament prima tranșă a
subvenției!
Mai precis care este ordinea cronologică corectă și
cât timp este probabil să treacă între fiecare dintre
aceste momente? De ex. în cât timp din momentul
în care întreprinderea îndeplinește condițiile
necesare primirii primei tranșe se va semna
contractul de finanțare și / sau se va vira prima
tranșă?
8.

Cei doi angajați pot fi și cu jumătate de normă?

9.

Una dintre persoane poate fi angajată de la
început, iar cealaltă după câteva luni – maxim 6,
când este nevoie de expertiza ei? (de ex. Un expert

Locurile de muncă din cadrul întreprinderii pot fi ocupate de angajați cu
normă întreaga sau parțială, funcție de nevoile afacerii tale.
Cele minim două locuri de muncă trebuie să fie ocupate până la cel
târziu 6 luni de la înființarea întreprinderii. Momentul ocupării acestora
poate depinde de modelul de business și se va realiza conform cu
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10.

11.

12.

13.

vânzări, doar după ce avem produsul dezvoltat) –
asta însemnând că o să fie angajată de ex. Din
luna 4 până în luna 18.
Se poate trece de la normă întreagă la jumatate de
normă pe parcursul celor 18 luni? Mă gândesc la
situația în care este nevoie de angajați să lucreze
mai mult în prima fază a proiectului, când se
dezvoltă produsul, și apoi ar fi suficient și jumatate
de normă.
Legat de bugetul pe care îl facem pentru
finanțare... Trebuie să atașăm oferte de preț pentru
obiectele specificate în buget? Dacă da, câte?
Trebuie să fie niște documente semnate/ștampilate
de către cineva sau putem atașa screenshot-uri de
pe site-ul lor?
Sunt student și vreau să depun dosarul pentru Noi
Antreprenori. În Anexa 1 la secțiunea Ocupație
există doar opțiunile: Șomer, Angajat, Persoană
inactivă. Nu sunt nici una din acestea. Ar trebui
totuși să o bifez pe una anume? Sau ar mai trebui
adăugata ocupația de student?
În grila de documente pe care trebuie să le conțină
dosarul este și "Certificatul de Căsătorie". Eu nu
sunt căsătorit. Ar trebui să atașez ceva în privința

planul de afaceri depus în cadrul competiției.
Sunt posibile schimbări ale numărului de ore de lucru ale persoanelor
angajate, atâta timp cât locurile de muncă ramân ocupate conform
cerințelor din Metodologie. Trebuie să ai în vedere ca aceste schimbări
să fie reflectate în planul de afaceri și să urmărească eficientizarea
activităților noii întreprinderi.
Pentru justificarea cheltuielilor previzionate trebuie să rezulte efectuarea
unei cercetări, studiu de piaţă (oferte de preţ solicitate, print screen
preţuri, cataloage de produse, etc.) pentru determinarea valorilor.
Principiile economicităţii, eficienţei şi eficacităţii trebuie respectate
indiferent de valoarea estimată.
Conform legislației, studenții sunt considerați persone inactive – te
rugăm să depui la dosar o dovadă în acest sens (adeverință de student
valabilă sau copie după carnetul de student vizat la zi). Detalii poți găsi
și în Metodologie, cap. 8.2 Depunerea dosarului de candidatură – acolo
unde este cazul, există mențiuni și informații ajutătoare.
Certificatul de căsătorie este necesar doar atunci când o persoană își
schimbă numele. Detalii poți găsi și în Metodologie, cap. 8.2 Depunerea
dosarului de candidatură – acolo unde este cazul, există mențiuni și
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14.

15.

asta?
În metodologie la capitolul 2 ELIGIBILITATE,
subcapitolul 2.2. Eligibilitatea planurilor de afacere
la punctul i) se specifică faptul că vor fi alese
maxim 7 planuri de afaceri pentru cei care au cod
CAEN din secțiunea G, dar la punctul e) se
specifică faptul că ajutorul va fi destinat integral
doar codului CAEN principal.
Întrebarea este dacă avem ca și cod CAEN
principal un cod diferit de secțiunea G, și cod
CAEN secundar un cod din secțiunea G, automat
planul de afacere va fi încadrat în cele maxim 7
planuri care au cod din secțiunea G sau nu?
Referitor la "Atenție suma reprezentând ajutorul de
minimis trebuie cheltuită în 12 luni!". Luăm
exemplul de 30k. Suma de 30 000 bugetată și
cheltuită fizic în primele 12 luni de la semnare?
Deși în 12 luni se primește doar 75% din această
valoare. Adică 22.500. Diferența de 7500 o suportă
beneficiarul urmand a fi acoperita din tranșa a doua
doar dacă face 30% din 22.500 euro în primele 12
luni. Corect? Sau în primele 12 luni intră și
sustenabilitatea de 6 luni și astfel se ajunge fizic la
18 luni?

informații ajutătoare.
În situația prezentată de tine vom urmări codul CAEN principal.

Înțelegerea ta este corectă – va trebui să cheltui întreaga sumă de
30.000€ in primele 12 luni de la inființare; tranșa a doua se poate
acorda si mai devreme de 12 luni daca se atinge pragul de 30% în
venituri. Cele 6 luni de sustenabilitate însă nu se suprapun cu primele
12 luni de implementare ale afacerii. În acest sens, pentru mai multe
detalii, te rugăm să citești cu atenție cap. 7.1 și 7.2 din Metodologie.
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16.

17.

Putem susține pitch-ul amândoi (eu și soțul), el fiind
aplicantul, doar pentru că eu nu-mi doresc să fac
un srl având proces cu o bancă? Ideea de afacere
este a mea, însă el este eligibil "social".
Referitor la anexa 8 - bugetul de venituri și
cheltuieli - Cheltuielile cu achiziția de active fixe și
corporale.
În anexa 7 în bugetul de investiții am scris defalcat,
adăugând linii noi, cheltuielile cu achiziția de active
fixe și corporale, însă în anexa 8, având în vedere
capurile de tabel valorile acestor cheltuieli vor
trebui scrise lunar (respectiv pe an 1 și 6 luni din an
2, care se vor completa automat)?
Pentru că dacă scriem doar în ultima căsuță totalul,
nu vor ieși calculele de jos de la rezultatul net, din
căsuța de (an 1 și 6 luni an 2).
Totodată mi se pare puțin ciudat ca aceste
cheltuieli să fie trecute lunar, deși sunt cheltuieli
care vin făcute o singură dată, în prima lună.
Practic trebuie luate toate cheltuielile și împărțite la
perioada planului de afaceri, respectiv 18 (luni) ceea ce am scris în prima căsuță cu albastru,
rezultând în ultima căsuță valoarea cheltuielilor cu
achiziția de active fixe și corporale din anexa 7.

Pitch-ul va fi susținut de candidatul la competiție, respectiv de asociatul
majoritar al noii întreprinderi.
Acolo unde cheltuielile nu sunt lunare, se va trece investiţia, cheltuiala,
în coloana C sau D, în funcţie de momentul în care se face investiţia.
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18.

19.

20.

Aș avea o întrebare în legătură cu bugetul
investiției (anexa 7).
Dacă dorim să nu punem cheltuielile cu salariile,
respectiv chiria la cheltuieli eligibile din ajutorul de
minimis, ci dorim să fie din contribuție proprie,
din câte am înțeles o să le trecem pe ultima
coloană la neeligibile.
Însă nu știu cum să le trec în cazul în care doresc
să plătesc din contribuție proprie, salariile și chiria
doar pe 3 luni, după care acestea vor putea fi
platite deja din încasări. Trec la nr. luni
implementare an 1: 3 ?
Pentru concurs trebuie să aplicăm cu toate
documentele din pachetul pe care l-am primit de la
voi? Am observat că avem nevoie să atașăm și
dovada absolvirii cursului, e nevoie să ridic o
adeverință de la voi ca să o atașez fișierelor cu
care aplic la concurs?
Vă rog să mă ajutați cu câteva lămuriri tehnice
(financiare) în legătură cu completarea anexelor 7
și 8.
Observ că toate investițiile inițiale sunt cuprinse în
pct. 2.4 din Anexa 7 (Bugetul investiției) laolaltă cu
cheltuielile operaționale. Așa să fie?

Întradevăr, dacă nu dorești să pui cheltuielile cu salariile sau cele cu
chiria la eligibile, le vei trece pe coloana R la neeligibile.
Să împarți valoarea pe cele două categorii: eligibile și neeligibile, suma
lor reprezentând valoarea întreagă a salariilor sau a chiriei.
Numărul lunilor de implementare reprezintă numărul total al lunilor în
care se vor plati salarii, chiar dacă o parte sunt din neeligibil.

Toate documentele solicitate în componența dosarului de candidatură în
cadrul cap. 8.2 din Metodologie sunt obligatorii cu exceptia cazurilor
unde există o altă mențiune în dreptul respectivului document (de ex.
„dacă e cazul” sau „Pentru candidații care nu au absolvit cursul de
competențe antreprenoriale în cadrul acestui proiect”). Te rugăm să
verifici cu atenție specificațiile din metodologie.
Sigur, dacă dorești, poți include la această categorie mai multe rânduri
(subcategorii) care însumate formează Capitolul 2.4 – Cheltuieli cu
active fixe corporale.
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21.

22.

23.

Atunci aș putea să separ această categorie în trei
mai mici?
Investiții inițiale considerate mijloace fixe (aici am o
întrebare, după ce am căutat pe net câteva ore, am
înțeles că și o achizițe de <2500 lei poate fi tratată
contabil ca mijloc fix, dacă durata sa de viață
(tehnică) este de 3 ani. De exemplu: laptop,
videoproiector,imprimantă?
Dacă managenentul firmei decide, se poate calcula
și înregistra o amortizare lunară și pentru acestea,
în loc să fie trecute pe cheltuiala imediată. Chiar
dacă sunt de fapt obiecte de inventar. Este ok?
Cheluieli inițiale (de amenajare spațiu activitate,
alte obiecte de inventar cu o valoare mai mică
și cu o durată mai mică de viață)
Cheltuieli de exploatere necesare derularii activitatii
in mod curent, respectiv materiale consumabile etc
(si aici ar trebui sa diferentiez cheltuieli fixe fata de
cele variabile, exista materiale utilizate in
prestarea de sercvicii care nu variaza cu volumul
prestari, de ex. markerele folosite de profesor fata
de creioanele folosite de elevi). Dar aceasta
diferentiere cred va afecta un singur indicator, si
anume "Pragul de rentabilitate".

Cheltuielile cu amortizările sunt aferente altor active decât cele
achiziționate prin utilizarea grantului.
Se poate face amortizarea obiectului respectiv de inventar, în cazul în
care conducerea optează pentru această variantă, și se respectă
condițiile legale.

Care este întrebarea?
Pentru materiale consumabile se poate prevedea o singură linie cu
toate consumabilele necesare.
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24.

25.

26.

27.

Acum as dori sa intreb, in continuare, in Anexa 8,
as putea folosi distinct cele trei subcategorii?
Si anume:
a) intra doar in rd.33 "Cheltuieli cu amortizarea de
active aferente funcţionării întreprinderilor",
calculata ca valoare/(3*12), atat pentru primul an
cat si pentru urmatoarele 6 luni
b) intra doar in rd.26 "Cheltuieli cu achiziția de
active fixe corporale..." dar numai la primul an.
c) intra in rd.26, ca medie lunara, la ambii ani.
La "Anexa 8 Buget de venituri si
cheltuieli (29.10.2018)" cred ca ar trebui modificata
TOTAL VENITURI EXPLOATARE
/An2: D13=SUM(D9:D12).

In anexa 8 veti trece aceste amortizari aferent categoriei in care se
incadreaza.

Daca avem "Venituri din vanzarea marfurilor" ar
trebui sa existe si o rubrica "Cheltuieli cu
cumpararea marfurilor"!
Daca media Veniturilor difera pe anul 1 fata de anul
2 (cum ar fi normal) si doresc sa reliefez acest
aspect putem introduce 2 randuri separate, de ex:
B10="Venituri din vânzarea mărfurilor (medie
proiectia anului I)" si B11="Venituri din vânzarea
mărfurilor (medie proiectia anului II)". In acest caz

Intradevar, se poate include si rubrica „Cheltuieli cu cumpararea
marfurilor”, cu mențiunea că stocurile nu sunt eligibile spre a fi
achiziționate din grant. Se vor considera cheltuieli neeligibile.
In cazul in care estimati venituri diferentiate, puteti face modificari in
tabel (puteți introduce comentarii in căsuțele in care modificați
formulele).

1. Intradevar formula este eronată. Puteți modifica formula în
Anexei 8.
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28.

ar trebui anulate formulele din D10 si C11 ca sa
dea rezultatul lor 0. La fel poate fi si in cazul in care
vrem sa reliefam venituri diferentiate pe ani din
servicii sau productie vanduta. Ex: Pot face aceste
modificari la tabel sau astept sa puneti un nou
draft?
Furnizorii aparaturilor ce urmeaza sa le
vand/instalez pot fi din afara UE daca nu se
folosesc la achizitia acestora fondurile POCU
(achizitie doar din fonduri proprii)

29.

Eu voi avea o asociata in firma care a mai accesat
fonduri de la Start Up Nation pe domeniul catering
pe cod CAEN 5610, iar acum vom deschide pe
organizare de evenimente 9329

30.

Cu ce data trebuie completate anexele?

31.

Înteleg ca este nevoie sa scot un cazier judiciar si
unul fiscal... trebuie depuse luni, 12 noiembrie o
data cu restul documentatiei?

Achizițiile realizate din fonduri proprii nu se supun regulilor proiectului
NOI AntrepreNORI.

Condițiile metodologiei proiectului se aplică pentru candidații la concurs,
nu și asociaților minoritari ai acestora. Conform metodologiei, te rugăm
să ții cont de prevederile cap. 2.1 literele i-k, precum și cele din cap. 2.3,
literele h și j în ce privește eligibilitatea participanților la competiția de
planuri de afaceri. Pentru cei care au participat la programul Start Up
Nation, te rugam să consulti ghidul acestui program pentru verificarea
condițiilor impuse legat de asociere.
Data limită de trimitere a documentele, implicit data limita ce poate fi
trecută pe documentele semnate, este 12.11.2018.
Toate documentele solicitate in componența dosarului de candidatură in
cadrul cap. 8.2 din Metodologie sunt obligatorii cu exceptia cazurilor
unde exista o altă mențiune în dreptul respectivului document (de ex.
„dacă e cazul” sau „Pentru candidații care nu au absolvit cursul de
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32.

33.

34.

35.

Potrivit metodologiei, "12 planuri de afaceri vor
putea beneficia de finanțare în valoare de 178.340
lei fiecare." Valoarea de 178.340 este fara TVA?
TVA-ul (recuperabil) il trecem in anexa 7, coloana
R?
Daca avem nevoie de o lamurire sau indrumare
beneficiem de consiliere din partea dvs. sau va
trebui sa apelam la alte firme specializate pe
intocmire de proiecte.
Cele doua locuri de munca nou create trebuie sa
fie cu norma intreaga? Va intreb deoarece afacerea
pe care doresc sa o infiintez nu necesita, cel putin
la inceput două locuri de munca cu normă intreaga.
După citirea Metodologiei, precum si a Planului de
afaceri (anexa 6), înteleg faptul că intreg grantul,
spre exemplu 178.340 lei trebuie previzionat a fi
cheltuit în primele 12 de la semnarea contractului
de finantare. Avand in vedere faptul că prima
transa va fi in procent de 75% din valoarea
grantului, iar a doua transa se va acorda dupa
dovada ca societatea a avut venituri de minim 30%

competențe antreprenoriale în cadrul acestui proiect”). Termenul limită
de depunere al proiectelor este de 12.11.2018, ora 17.
Valoarea de 178.340 include TVA-ul. In coloana R din anexa 7 veti
trece cheltuielile sustinute din alte venituri (contributie proprie)

În această etapă a proiectului noi nu putem oferi consiliere pentru
elaborarea planurilor de afaceri.
Dacă aveţi întrebări legate de procesul de depunere a planurilor de
afaceri sau nelămuriri legate de metodologia de selecţie şi anexele
acestuia, vă răspundem cu mare drag.
Cele minim două locuri de muncă create pot fi cu normă întreagă sau
normă parţială. Important este să fie corelate cu planul de afaceri şi
domeniul de activitate.
Bugetul va fi dimensionat pe întreaga sumă pe cele 12 luni. În cazul în
care se ajunge ca în luna a 12-a să fie atins pragul de min 30% venituri
din prima tranşă, bugetul va putea fi cheltuit 100% din veniturile
reinvestite sau aport propriu.
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36.

din valoarea primei transe in cele 12 luni, restul de
25% din valoarea grantului va fi constituit ca si
aport propriu, dupa care va fi rambursat? Imi este
necesara aceasta informatie la intocmirea
bugetului, deoarece, in cadrul altor proiecte cu
sume forfetare finantate pe fonduri europene (ex.
PNDR) se avea in vedere intocmirea unui buget
pentru prima transa, iar a doua transa se
previziona a fi cheltuita, tot in scopul proiectului,
dar dupa incasarerea aceteia (spre exemplu, putea
sa mearga pe investitii in dezvoltare, capitalizare
intreprindere, cheltuieli curente ale intreprinderii
cum ar fi salariile, etc.).
In cazul in care primim finanțarea va trebui sa
deschidem întreprinderea, in cazul meu restaurant,
cu tot ce este necesar pentru funcționare, începând
de la aparatura, corpuri de iluminat, etc, după care
se vor restitui banii?

Pe acest proiect nu există un sistem de rambursare - start-up-ul
declarat câștigător va primi după semnarea contractului de subvenție
75% din totalul grantului obținut. Cerinţa pentru virarea tranşei a 2-a de
ajutor de minimis este să înregistraţi venituri de minim 30% din prima
tranşă n maxim 12 luni de la înființare. Acordarea tranşei 2 se poate
face și înainte de împlinirea celor maximum 12 luni, dacă faceţi mai
devreme de împlinirea acestui termen dovada veniturilor solicitate.
Tranşele de minimis vor fi transferate de noi, în calitate de administrator
al schemei de minimis, în momentul în care Ministerul Fondurilor
Europene - AM POCU ne va vira sumele în conturile noastre. Vom
solicita prima tranşă de minimis pentru fiecare afacere după semnarea
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37.

38.

39.

40.

41.

Ce inseamna "sunt de acord sa ocup pozitia de
rezerva" ; "sa particip la toate activitățile care imi
revin"? Desi am fost declarata necastigatoare.
Ipotetic.In anexa 5.
Daca din totalul de idei de afacere intrate in
concurs, 50 de persoane intrunesc punctajul maxim
de 100 puncte, cum ii departajati? Pe 38 de locuri.
Adica...ce metoda transparenta veti folosi? Care
este punctajul minim ce trebuie atins?
1. In cazul in care la alte venituri se completeaza
subventia nu ar trebui corectat formula de calcul al
impozitului? Subventiile nu sunt impozabile.
Pentru anul 2 nu este trecut formula de calcul la
total venituri si
iese in minus la final.
Se pot modifica formulele sau trebuie sa
completam intocmai?
In Anexa 8, partea de cheltuieli cu active corporale
fixe este impreuna cu materiile prime si
materialele.
Dar in anul 2 de activitate nu voi mai cumpara inca

contractului de subvenţie.
Prin Anexa 5 ne propunem să vedem câţi dintre cei care nu au fost
declaraţi câştigători doresc să rămână pe lista de rezervă, pentru a fi
contactaţi în cazul în care se eliberează locuri.
Pentru criteriile de departajare, te rugăm să citeşti cu atenţie cap. 8.5
din Metodologia de selecţie a planurilor de afceri, Selecţia planurilor
de afaceri.
Selecţia finală se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor.
Se pot modifica formulele în funcţie de previziunile fiecărui model de
business în parte (indicam să introduceti comentarii în căsutțele în care
operați modificări pentru a le fi mai ușor evaliuatorilor să parcurgă logica
voastră).
Intradevar era gresita formula de calcul total al venitului pe anul 2.
Puteți corecta formula în Anexa 8.

Vă transmitem faptul că cele două bugete cuprind capitolele mari de
cheltuieli eligibile. Fiecare aplicant este liber să introducă linii noi pe
subcheltuieli specifice modelului de business şi în funcţie de necesităţile
prevăzute. Aceste documente sunt baza bugetelor voastre. Noi nu
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42.

43.

44.

o data echipamentele (incadrate la active
corporale).
Nu pot sa le pun impreuna in aceeasi casuta cu ch
cu meteriale consumabile, pentru ca apar costuri
mult prea mari decat ar fi in realitate.
Cum sa procedez?
Si la unele sectiuni nu am cum sa pun cheltuieli
medii pe luna pentru ca poate se face plata o
singura data. Las necompletata casuta respectiva?
Cheltuielile cu transportul angajatilor in interiorul
localitatii(spre si de la locul de munca) unde pot fi
incadrate? Si sunt ch eligibile sau nu? Aceeasi
intrebare o am si pentru ch cu medicina muncii.
Serviciile de contabilitate intra la sectiunea 2.12?

45.

De ce apar si pentru anul 2 cheltuiele cu infiintarea
firmei? Doar nu o mai infiintez o data.

46.

Investitiile ca de exemplu laptop, mobilier etc. le
trecem in ambele tabele? Sau doar in bugetul de

puteam să creăm modele specifice pentru n modele de business în
parte.
Astfel că, puteţi să introduceţi linii noi în interiorul acestui capitol
bugetar, linii aferente diverselor subcheltuieli de care aveţi nevoie
conform planului de afaceri.
Acolo unde un tip, sau mai multe tipuri de cheltuială nu sunt recurente,
lunare, se vor trece o singură dată în coloana C sau D (în funcţie de
momentul achizionării).
Cheltuielile cu transportul angajatilor in interiorul localitatii (spre si de la
locul de munca) pot fi incadrate în cap. 2.2. Acolo poţi introduce o
sublinie bugetară aferentă. Cheltuielile cu medicina muncii le poţi
încadra în capitolul 2.1, putând introduce o linie nouă.
Serviciile de contabilitate intra la sectiunea 2.3, cu contract prestări
servicii. Dacă vă gândiţi la varianta să angajaţi cu CIM un contabil,
aceste costuri vor fi încadrate la cap. 2.1.
Vă rugăm frumos să acordaţi atenţie acestor documente şi logicii
completării lor.
Cheltuielile apar pe prima coloană, iar dumneavoastră trebuie să
încadraţi aceste tipuri de cheltuieli în coloana în care se ocazionează
cheltuiala respectivă (an 1 sau an 2). Este evident că aceste cheltuieli,
respectiv cu înfiinţarea firmei, NU vor fi ocazionate de două ori.
Cheltuielile menţionate vor fi trecute în ambele tabele.
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47.

48.

49.

50.

51.

investitii?
Acele costuri care sunt aferente activitatii derulate
se vor completa si in bugetul de investitii? Sau doar
in bugetul de venituri si chetuieli? Aici ma refer la
acele costuri care nu vor fi acoperite din subventie
din motiv ca sunt neeligibile sau nu se incadreaza
in plafon. Cele doua tabele sunt aproape identice.
Bugetul de venitrui si cheltuilei: In cazul in care
anumite costuri sunt ocazionate doar in anul 1 sau
doar in anul 2 se poate completa doar in colona C
respectiv D fara a completa in coloana B? De ex
site-ul web care se plateste odata la inceput si
eventual mai pot fi costuri de intretinere in anul 2.
Bugetul de venituri si cheltuieli are din start formula
de calcul pt microintreprindere ori eu vreau sa fac
centrul educational pe ong (sterg linia respectiva
din buget?).
În primele 4 linii de venituri trebuie trecuta strict
estimarea lunara sau mai trebuie inserate linii cu
tipurile de venituri? (de ex eu la prestari servicii voi
avea venituri din abonamente, din plati
individuale/serviciu sau din inchieri spatiu)
Cheltuielile care depasesc bugetul acordat prin
grant, daca sunt eligibile le trec in buget pe ultima

Costurile neeligibile vor fi evidenţiate şi în bugetul investiţiei, existând
coloană care evidenţiaţă aceste tipuri de cheltuieli.

În exemplul pe care în prezinţi, putem vorbi de două linii de cheltuieli:
dezvoltare site web, cost care poate fi încadrat în coloana C. Şi costuri
de întreţinere care pot avea o valoare lunară şi se pot prevendea atât
pentru primul an cât şi pentru anul 2 (6 luni).

In cazul in care nu veti avea impozit pe microintreprinedere, veti lasa
zero la randul respectiv. Nu este necesar sa il stergeti.

Nu este necesar sa inserati tipurile de servicii. Insumarea lor este
suficienta.

Da, cheltuileli care se fac din surse proprii se vor trece la cheltulei
neeligibile (coloana R).
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52.

53.
54.

coloana-cheltuieli neeligibile?
Chiria pt spatiu, plata utilitatilor si salariile le trec in
bugetul de investitii doar pt lunile in care afacerea
nu este operationala (in cazul meu 3 luni) si pt
restul lunilor le trec in bugetul de venituri si
cheltuieli?
In bugetul de venituri si cheltuieli trec si cheltuielile
din bugetul de investitii?
In Metodologie la cap 2.4 “Eligibilitatea cheltuielilor,
Categorii de cheltuieli eligibile” in cadrul pct
13 “Cheltuieli de informare şi publicitate aferente
funcţionării întreprinderilor”:
La subpct. 13.2 “Întreţinere, actualizare şi
dezvoltare de aplicaţii informatice” se pot incadra
ca si eligibile cheltuielile cu productia websiteului companiei?

55.

In Metodologie la cap 2.4 “Eligibilitatea cheltuielilor,
Categorii de cheltuieli eligibile” in cadrul pct
13 “Cheltuieli de informare şi publicitate aferente
funcţionării întreprinderilor”:
La subpct 13.4.” Concesiuni, brevete, licenţe, mărci

Aceste cheltuieli vor putea fi trecute pentru intreg anul 1 de functionare

Da, se vor trece pe coloana C (cheltuieli anul 1).
Cheltuielile cu dezvoltarea site-ului companiei se pot încadra la punctul
4 Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru
care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară.
Pentru mentenanța site-ului, cheltuielile pot fi incadrate la subpunctul
13.2.

Da, este posibil.

Proiect co-finanțat din Programul operațional Capital Uman 2014-2020

Listă de întrebări și răspunsuri privind concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului Un PLUS pentru Start Up-urile Regiunii Nord-Vest –
Data publicării: 08.11.2018
comerciale, drepturi şi active similar” se pot incadra
ca si eligibile cheltuielile cu inregistrarea la OSIM a
brevetului si marcii unui produs ce urmeaza a fi
produs si comercializat in cadrul companiei?
56.

Punctele din anexa 11 nu sunt in concordanta cu
punctele din planul de afaceri. Diferenta incepe de
la punctul 10. care in planul de afaceri este
sectiunea cu indicatorii financiari dar in anexa 11
se refera la partea de sustenabilitate.

Exista secțiuni din planul de afaceri care sunt coroborate la evaluare în
Anexa 11 Grila de evaluare tehnică. Indicatorii financiari spre exemplu
vor fi evaluați ca parte componentă a punctului 9 din grila de evaluare
tehnică, alături de proiecțiile financiare. Important este să tratați cu
atenție fiecare punct din planul dde afaceri.

57.

In bugetul de venituri/cheltuieli când ati estimat
veniturile din primul an ati inmultit estimarea lunara cu
12 (asa cum e pusa gresit formula in buget) sau cu nr
lunilor de activitate operationala (ma indoiesc ca
cineva va avea venituri din primele 2 luni de
functionare a afacerii).
Am scris zeci de proiecte la viata mea si proiecte mari
de 1 milion de euro buget care au si fost castigate dar
atatea neclaritati n-am avut niciodata.

Nu puteam să publicăm formate de bugete particularizate pentru fiecare
model de business in parte. În funcţie de nr de luni estimate de voi ca
fiind necesare pentru acoperirea unor cheltuieli, în funcţie de graficul de
activităţi şi de estimarea momentului în care business-ul devine
operaţional, se pot modifica formulele. Puteţi să introduceţi şi comentarii
în căsuţele respective cu aceste menţiuni!

58.

Cei care ati achizitionat, spre exemplu, computere,
cum/unde le'ati trecut pe bugetul de venituri si

Computerele vor fi trecute în cadrul cap. Cheltuieli cu achiziţia de active
fixe corporale. La fel ca şi încadrarea pe care ai făcut-o în Bugetul de
invstiţie.
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cheltuieli?

59.

Taxele achitate pentru acreditarea unui curs la ANC
sunt o cheltuiala eligibila? Daca da, o trec la taxele de
infiintare?

Taxele pentru prticiparea la cursuri sunt eligibile. Acestea pot fi încadrate la
cap. 2.15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor.

60.

Daca aloc, sa spunem, 3000 de lei pt birouri, dar, la
implementare, ma incadrez in 2000, iar pt scaune
aloc 1000, pot redirectiona cei 1000 ramasi catre
scaune?

Da, cu justificare clară şi încadrare în buget.

61.

Si la conectare la retele informatice...? Trec internet si
programe soft, sau...?

Se vor trece exact achizițiile ce vor fi făcute.

62.

Contabila mea ma intreaba daca e cheltuiala eligibla
raportul de expertiza contabila de la sfarsitul
proiectului?

Aceasta este cheltuială eligibilă. Cu menţiunea că va trebui efectuată până
la încheierea primelor 12 luni având la bază prestarea efectivă a acestor
servicii şi elaborarea raportului.

63.

Referitor la "Anexa 8 - Buget de venituri si cheltuieli",
veniturile din grantul de ajutor și contribuția proprie o
adăugam la "Alte tipuri de venituri"? În caz contrar o
să avem rezultate negative.

Grantul va fi încadrat la Alte tipuri de venituri.

64.

La anexa 1 trebuie specificat codul CAEN afarent
afacerii. Il trec doar pe cel principal sau mai adaug si

La anexa 1 trebuie specificat codul CAEN principal.
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cele secundare?
Va trebui să trimiți dosarul de candidatură pe adresa de e-mail
noiantreprenori@civitas.ro. Dosarul original (pe suport de hârtie) va trebui
să îl păstrezi în vederea predării acestuia în situația câștigării competiției.
Vă recomand să le lăsaţi! Va fi mai uşor de urmărit penrtu evaluatori!

65.

Toata documentatia se preda luni 12 Noiembrie, in
format electronic sau listat pe hartie?

66.

Se pot sterge instrucțiunile de completare din planul
de afaceri?

67.

Va trebui obligatoriu sa lucram cu unul dintre furnizorii
specificati in planul de afaceri (respectiv cei carora leam solicitat ofertele de pret) sau vom putea opta
pentru altii in cazul in care ulterior apare o oferta mai
profitabila?

Nu sunteți obligați sa cumpărați tot de la ei. Este doar o cercetare de piata
pentru a fundamenta bugetul. La implementare veți putea lucra cu acei
furnizori care vor avea oferta cea mai potrivita din punct de vedere tehnicoeconomic la acel moment.

68.

Se vor primi depunctari pentru nefolosirea
diacriticelor?

Recomandăm folosirea diacriticelor, însă nu vor exista depunctări pentru
nefolosirea lor 

69.

La depunerea proiectului mi se cere toata
documentatia ce am depus o deja cand am
participat la curs. Mai trebuie sa o depun inca o
data? Sau nu Daca o aveti?
Si Eu nu am primit nicio diploma de participare la
curs.

Da, documentele specificate pentru dosarul de candidature sunt
obligatorii, chiar daca au mai fost depuse odată – va rugam să fiți atenți
la ce documente trebuie să mai trimiteți – există și documente care nu
trebuie sa fie depuse iar. Idem, privitor la diploma de absolvire a
cursului de competențe antreprenoriale – conform metodologiei,
aceasta este obligatorie de depus de către cei care nu au participat la
curs în cadrul proiectului.
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70.

Am cazier judiciar eliberat acum o lună si jumatate.
Îl pot depune la dosar?

Conform legii 290/2004, actualizată în 2017, cazierul judiciar are o
valabilitate de maxim 6 luni. Vom socoti valabilitatea funcție de data
eliberării cazierului.

