Intrebari frecvente in cadrul concursului
de planuri de afaceri “România Start-up” ce vor fi finanțate in cadrul proiectului
“INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL”, ID
150746

1. Se aplica participanților la schema de minimis plafoanele de cost din Anexa 17?
a. Pentru participanții la concurs se aplica plafoanele nominale din Ordinul 1117 (Anexa 2)
si cele din anexa 17 Ghid solicitant condiții generale astfel:
i. În cadrul proiectelor finanțate din POSDRU este eligibil doar leasing-ul
operațional.
ii. Pentru închirierea de autovehicule, plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi.
iii. Pentru închirierea de spații, plafonul maxim eligibil este de 75 lei/m2/lună.
b. Pentru achiziția de echipamente, se vor respecta următoarele plafoane maxime:
i. laptop/notebook – 4000 lei inclusiv TVA;
ii. computer /desktop – 3500 lei inclusiv TVA;
iii. videoproiector – 2500 lei inclusiv TVA;
iv. imprimantă – 3000 lei inclusiv TVA;
v. multifuncțională - 12000 lei inclusiv TVA;
vi. tabletă – 900 lei inclusiv TVA.
c. Nu se aplica plafoanele procentuale prevazute in doc mai sus mentionate (de ex. Max
10% cheltuieli FEDER, nu se aplica)
Atentie! De exemplu, laptop 4000 RON inseamna un laptop fara software etc.. Se adauga pe langa costul
efectiv al acestui laptop, linii in buget pentru celelalte echipamente necesare (softuri, alte elemente de
hardware necesare etc.)

2. In Anexa 18 exista un paragraf la pagina 16 conform căruia cheltuielile cu personalul de
management vor fi decontate în cuantum de maximum 10% din totalul cheltuielilor
eligibile. Este valabil, ei nu pot pune cheltuieli cu salariile managerului mai mari de
max.2000 euro? Pe întreaga perioada, cele 6 luni? Asta înseamnă ca pot pune max. 330
eur/luna pt. administratorul firmei?
a. Paragraful la care se face referire reglementează costurile de management ale
proiectului POSDRU și nu este aplicabil planurilor de afaceri individuale.
b. Potrivit pct. 5.2 din Instrucțiunea AMPOSDRU nr. 108 plafoanele salariale nu sunt
aplicabile întreprinderilor nou create.

3. Persoanele angajate (cei 2 angajati obligatoriu) pot fi angajate cu jumatate sau un sfert de
norma?
Nu există prevederi care să oblige la angajarea cu normă întreagă.
4. Este eligibila pana la urma achiziția de autovehicule? E important daca pot pune lăsa ceva
in plan sau nu. Unii au nevoie neapărat de mașina pentru funcționarea firmei, cum
procedează?
Achiziția de autovehicule nu este prevăzută printre costurile eligibile prevăzute de Ordinul
1117/2010 (Anexa 2 la Metodologie). Pentru autovehicule există doar opțiunile închirierii sau
leasingului operațional.
5. Pot importa / cumpăra produse direct din China, chiar daca sunt bani europeni?
Nu există reguli privind originea produselor.
6. Ce înseamnă practic operaționalizarea întreprinderii pe care trebuie sa o realizeze pana la
1.07?
Așa cum rezultă și din secțiunea 8.1 a Metodologiei, operaționalizarea înseamnă:
- încheierea unui contract de muncă, sau
- încheierea unui contract de furnizare de bunuri, de prestare de servicii
sau de execuție de lucrări, sau
- încheierea unui contract de achiziție (de bunuri, lucrări sau servicii)
7. Daca voi castiga, am voie sa mai modific bugetul la contractare? Am voie sa realoc bani
intre categoriile de cheltuieli din buget?"
Regulile de modificare a bugetului vor fi cuprinse în Manualul de implementare. Intenționăm ca
abordarea în cadrul acestuia să fie suficient de flexibilă pentru a permite modificări bugetare, cu
respectarea
8. Pot cumpara echipamente second-hand?
Nu, achiziționarea unor echipamente Second hand nu este permisa, conform Ordinului 1117
9. Pot participa daca nu mai sunt student?
Da, pot participa persoanele care au peste 18 ani si domiciliul intr-unul din județele eligibile, atâta
timp cat nu sunt angajati ai Deloitte Consultanta SRL, ai firmelor din grupul Deloitte si nici ruda
sau afin, pana la gradul 2 inclusiv, ai unor angajati SC Deloitte Consultanta SRL sau ai
partenerilor. Nu pot participa nici aceia care au avut încheiate contracte de munca/ prestari
servicii/drepturi de autor in cadrul proiectului.

10. Se pot depune mai multe planuri?
Da, se pot depune oricate planuri doriti. Se poate semna insa un singur acord de finantare pentru
un singur plan.
11. Am mai avut o firma înainte. Pot aplica la concurs?
Da, atâta timp cat se indeplinesc condițiile enumerate in metodologie.
12. Am deja o firma. Pot aplica la concurs?
Da, atata timp cat indepliniti conditiile enumerate in metodologie.
13. Pentru achizitia de bunuri ( laptopuri, imprimante etc) si servicii (renovare spatiu) ai nevoie
de 3 oferte de la 3 firme? Sau poti si doar sa cumperi de la o singura firma?
La momentul pregătirii planului de afaceri este bine venita, însa nu obligatorie fundamentarea
costurilor estimate din buget cu oferte de pret.
14. Daca imi voi schimba adresa din buletin peste 1 an, am voie sa imi schimb locatia
sediului?
Nu este obligatoriu ca sediul social al firmei sa fie in același județ cu domiciliul castigatorului
concursului de planuri de afaceri. Important este ca sediul social sa fie in aria de implementare a
proiectului.
15. Daca imi aleg o locatie pentru punctul de lucru si platesc chiria in avans pentru 12 luni si
peste 6-7 luni vreau sa imi mut activitatea in alt loc in care chiria este mai mare.. imi este
permis acest lucru ?
Din schema de minimis se pot angaja cheltuieli doar pana la 8 decembrie 2015. Cheltuielile
angajate si efectuate după aceasta data intra in responsabilitatea antreprenorului.
16. Sediul firmei poate fi in alt oras in afara de cele cuprinse in proiect?
Sediul social al firmei trebuie sa fie in unul dintre județele cuprinse in proiect.
17. Sunt obligat sa reinvestesc profitul firmei?
Nu exista prevederi in acest sens
18. Cum vom aduce in proiect contributia proprie de 5%?
Conform Instrucțiunii 108 din 11 mai 2015 beneficiarii schemei de minimis vor aduce o contribuție
financiara proprie de 5%. Acest aspect se va evidentia in planul de afaceri ( Anexa 4), Informații generale.
19. Voi fi nevoit sa organizez licitație pentru achiziția de bunuri din banii obținuți?
Conform Instrucțiunii 108, beneficiarii schemei de minimis vor respecta prevederile Ordinului
1120/2013 privind procedura simplificata privind atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrări.

