ERATA nr. 1
la metodologia
privind organizarea concursului de planuri de afaceri “România Start-up”, selecția si monitorizarea
inițiativelor antreprenoriale ce vor fi finanțate in cadrul proiectului
“INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL”, ID 150746
Având în vedere Instrucțiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate in cadrul
DMI 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale și Erata din 13.05.2015 la Instrucțiunea nr. 108/11.05.2015,
se impun următoarele modificări la metodologia privind organizarea concursului de planuri de
afaceri:
1. În secțiunea 6.2.1, nota de subsol de la pagina 8 se modifică după cum urmează:
Aparțin acestei categorii persoanele care nu împlinesc 26 de ani pana la data de 8 octombrie
2015, inclusiv. Acest termen a fost calculat ținând cont de termenele maxime de semnare a
acordurilor de finanțare și de operaționalizare a întreprinderilor, precum și de data de
început a proiectului.
2. În secțiunea 7.2 Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis, pagina 11, paragraful
”Suma maximă a valorii costurilor eligibile ce fac obiectul finanțării în contextul prezentei scheme
de finanțare este de 97.075 lei.”
Se modifică și completează astfel:
”Suma maximă a valorii costurilor eligibile ce fac obiectul finanțării în contextul prezentei
scheme de finanțare este de 97.075 lei. Din valoarea totală a costurilor eligibile, minim 5%
vor reprezenta contribuție proprie a întreprinderii nou create. Ajutorul de minimis acordat
va reprezenta maxim 95% din valoarea totală a costurilor eligibile.”
3. În secțiunea 7.2 Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis, pagina 11, paragraful
” În situația în care beneficiarii nu îndeplinesc condițiile cu privire la angajarea a cel puțin două
persoane din categoria “tânăr absolvent a unei instituții de învățămânat secundar sau terțiar până
în anul 2014”, acordul de finanțare va fi reziliat, iar ajutorul de minimis deja plătit va fi considerat
utilizat abuziv și va fi rambursat de către beneficiarul ajutorului de minimis în condițiile prevăzute
de pct. 8.3”
Se completează astfel:
” În situația în care beneficiarii nu îndeplinesc condițiile cu privire la angajarea a cel puțin două
persoane din categoria “tânăr absolvent a unei instituții de învățămânat secundar sau terțiar până
în anul 2014”, acordul de finanțare va fi reziliat, iar ajutorul de minimis deja plătit va fi considerat

utilizat abuziv și va fi rambursat de către beneficiarul ajutorului de minimis în condițiile prevăzute
de pct. 8.3. Prin sintagma ”tânăr” se înțelege orice persoană care are vârsta cuprinsă între
18 și 35 de ani la momentul intrării în vigoare a contractului individual de muncă.”
4. În cadrul Anexei 1 Lista CAEN:
a. Se adaugă la codurile CAEN eligibile următoarele:
Textile si pielărie
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte si accesorii n.c.a.
Lemn si mobila
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte
materiale
Industrii creative
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc si ornamental
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
7112 Activități de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
8130 Activități de întreținere peisagistica
b. Se elimină dintre codurile CAEN eligibile următoarele:
Procesarea alimentelor si băuturilor
1011 Producția si conservarea cărnii
1012 Prelucrarea si conservarea cărnii de pasare
1013 Fabricarea produselor din carne
1020 Prelucrarea si conservarea peștelui, crustaceelor si moluștelor
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
1041 Fabricarea uleiurilor si grăsimilor
1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor
1052 Fabricarea înghețatei
1061 Fabricarea produselor de morărit
1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuiților si pișcoturilor
1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare
1081 Fabricarea zaharului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

1089 Fabricarea altor produse alimentare
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea băuturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea malțului
1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape
îmbuteliate
5610 Restaurante
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 Alte activități de alimentație
Restul prevederilor metodologiei rămân nemodificate.

