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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: 29.10.2018 

Întrebări Răspunsuri 

1. Producția se poate externaliza la o fabrica care nu este in 
județele din proiect? Cei (cel puţin) doi angajați ai firmei în 
acest caz s-ar ocupa cu vânzări, PR si marketing. 

2. Sunt eligibile cheltuieli pentru consultanta și cercetare pentru 
crearea rețetei produsului și pentru o eventuală linie de 
producție? 

3. Abia acum am aflat de finanțare şi nu am participat la cursurile 
de formare, nici nu sunt înscris/ă în grupul țintă. Am o diplomă 
de absolvire a cursului de antreprenoriat de la alt furnizor de 
formare profesională. Pot participa la concursul de finanțare?  

4. Ce se întâmplă dacă nu reușești să realizezi veniturile care 
trebuiesc realizate?  

1. Atât sediul social cât și punctele de lucru trebuie să se afle în regiunea 
Nord-vest, în mediul urban. 

2. Cheltuielile pentru consultanţă şi cercetare sunt eligibile în cadrul 
schemei de minimis, atâta timp cât sunt în concordanţă cu planul de 
afaceri şi domeniul de activitate. 

3. Da, puteţi participa la concursul de planuri de afaceri pentru cele 3 locuri 
alocate celor care nu au participat la cursurile derulate în cadrul 
prezentului proiect. 

4. Tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului 
de minimis aprobat, se acordă după ce beneficiarul ajutorului de minimis 
face dovada că a realizat din activitatea curentă, în perioada de 
implementare, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei 
inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu 
se mai acordă. Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a 
restitui, după caz, parțial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit, 
în situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului folosit ilegal 
sau abuziv. 

 

1. Dacă ne facem proiectul pentru a obţine finanțarea de 40000 
eur, proiectul este unul bun, dar nu atât de bun cât să câștige 
suma respectiva, însă mai bun decât cele care concurează 
pentru cei 30000 eur (în condițiile în care ne putem modifica 

1. Cei care aplică la prezenta competiție pentru suma de 178.340 lei pot 
avea în vedere faptul că, în cazul în care nu întrunesc un punctaj suficient 
pentru a primi finanțare pe această sumă, juriul va putea solicita planul 
de afaceri, respectiv bugetul de investiții și bugetul de venituri și 
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bugetul să fim ok și cu 30000), există posibilitatea să obținem 
finanțarea de 30000 sau suma pentru care ne-am înscris nu 
poate fi modificată ulterior? 

2. Având în vedere faptul că în proiectul nostru avem nevoie de 
foarte multe accesorii (de la aţă până la capse, aricei, şi tot felul 
de elemente foarte mici) este necesar să trecem în proiect, 
pentru fiecare accesoriu în parte prețuri şi cel puţin 2 furnizori 
sau dacă la un furnizor găsim o gamă largă de accesorii putem 
trece acel furnizor, eventual încă unul fără să trecem preţurile 
pe fiecare accesoriu în parte? Mai mult, ţinând cont de natura 
creativă a activității pe care dorim să o avem, vor apărea cu 
siguranță elemente pe care nu le avem în vedere acum. Nu este 
oare mai ok să avem o listă cât mai cuprinzătoare de accesorii, 
pe care să o bugetăm cu o sumă totală anume (în care noi 
considerăm că ne încadrăm cu cele necesare), listă care să 
poată suferi mici modificări, dar care să nu afecteze bugetul ci 
doar să permită adaptarea în funcție de cerințele clienților? 

cheltuieli, pentru suma de 133.755 lei în vederea încadrării în această 
categorie de finanțare.  

2. Va fi nevoie să faci o proiecție bugetară privind necesarul aproximativ de 
materiale, în funcţie de produsele pe care le prevedeţi a fi comercializate 
în planul de afaceri.  Suma totală a materialelor consumabile  se va 
include în buget ca pachet materiale consumabile într-o singură linie, 
menţionând aproximativ tipurile de materiale. Astfel că se poate 
achiziţiona acest pachet de servicii chiar de la un singur furnizor. 
Materialele suplimentare vor putea fi achiziționate şi ulterior, cu 
justificare clară şi încadrare în buget. 

1. În dosarul de candidatură mai trebuie să ataşez şi adeverința de 
la locul de muncă având în vedere că la începutul cursului de 
antreprenoriat am depus respectiva adeverința? 

2. Planul de afaceri nu este structurat pe capitole, cum fac? Scriu 
doar în chenar? În mod normal ar trebui să aibă un cuprins. 
Antetul trebuie să apară pe fiecare pagină? 

3. Nu ar trebui să existe un cont de profit şi pierderi? (contabila 
mea insistă cu întrebarea) 

4. Ajutorul de minimis îl trec la alte tipuri de venituri? În coloana B 
la valori medie/luna lei ce ar trebui să trec în dreptul ajutorului 

1. În acest caz, nu mai este nevoie să ne trimiți și adeverința de la locul de 
muncă. 

2. Pentru planul de afaceri, te rugăm să folosești strict modelul publicat, 
completând informațiile în chenarele puse la dispoziție. Nu este nevoie 
de cuprins.  

3. Legat de contul de profit și pierderi, conform specificării din Planul de 
afacere, se pot adăuga anexe la acest plan de afaceri constând în 
fotografii, articole, alte documente relevante, după caz. 

4. Ajutorul de minimis se va încadra la Alte tipuri de venituri în coloana C 
(având în vedere faptul că este prevăzut a se acorda grantul în două 
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de minimis? (Anexa 8) 
 

tranşe în anul 1). 

1. Unde anume în buget pot să bag cheltuielile cu consumabile 
(rechizite, produse de curăţenie, toner etc.)? 

2. Dar abonamentul de telefonie mobilă? 

1. Cheltuielile cu materialele consumabile se vor încadra la cap. 2.4. 
Cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi 
imobile), obiecte de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv 
materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare 
funcţionării întreprinderii. 

2. Cheltuielile aferente abonamentului de telefonie mobilă va fi încadrat la 
cap. 2.7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderii. 

Menţionăm că încadrarea greşită a anumitor tipuri de cheltuieli eligibile în buget 
nu atrage depunctarea în etapa de evaluare tehnică. Dar încurajăm încadrarea 
corectă a cheltuielilor în cadrul liniilor bugetare. 

1. (Anexa 8) la Cheltuieli, ati uitat să inserati secțiunea 1 din buget 
(1. Cheltuieli cu taxe /abonamente/cotizații/ (...)). Din moment 
ce în buget (Anexa 7) ați pus această componentă, trebuie să se 
regăseasca și  în Anexa 8 ca sa dea bine calculele. 

1. Mulţumim pentru observaţie, am introdus această linie în Anexa 8. 

1. Ref. Anexa 8: D11 - acolo formula este C11*6. Eu cred că corect ar 
fi B11*6 deoarece C11 este calculația salariului pentru întreg 
ANUL 1 (12 luni).  

* aceasta eroare, dacă este eroare și nu mi-a scapat mie ceva, se 
regăsește în toate rândurile (probabil formula a fost trasă în jos cu 
extend și de-aia). 

1. Mulţumim pentru observaţie, am efectuat modificările la această 
formulă. 

1. Trebuie să avem deja închiriat spațiul în care vom desfășura 
activitatea pe care ne-am propus-o? Va trebui să avem un 
contract semnat sau este posibil acest lucru din momentul în 
care vom avea fondurile? Totodată, garanția spațiului este 
eligibilă? La centrul de cercetare vor avea nevoie de o garanție 

1. Plata în avans a chiriei nu este cost eligibil în cazul proiectului. Spațiul nu 
trebuie închiriat de dinainte, dar este recomandat să ai deja o locație 
identificată. 

 
2. Pe acest proiect nu va exista un sistem de rambursare, start-up-ul declarat 
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egală cu 3 luni din chirie pentru obținerea spațiilor. 
2. Va trebui să procurăm noi echipamentele şi apoi vor fi decontate 

din aceste fonduri sau există vreo variantă în care putem obține 
o factură, să primim echipamentul şi să putem să-l plătim după 
ce vor fi decontați acești bani? 

câștigător va primi după semnarea contractului de subvenție 75% din 
totalul grantului obținut. Ulterior vei putea face achiziții folosind acești 
bani, termenul de plată cu furnizorii fiind agreat de către fiecare 
întreprindere individual, cu fiecare furnizor. 

1. În cazul în care câștigam o finanțare, banii ni se vor vira în cont 
sau va trebui să luăm un credit bancar şi după achiziții facem 
dovada acestora, iar finanţatorul va returna banii băncii? 

1. Banii vor fi virați direct către întreprinderea nou înfiinţată,  în contul 
bancar desemnat pentru proiect, deschis de către noua întreprindere. 

 
1. În Metodologie la cap. 3 "Buget" se precizează că în primele 12 

luni trebuie cheltuit grantul în procent de 100%. Având în 
vedere şi precizările de la cap. 4 înseamnă că tranşa a 2-a poate 
fi solicitată la momentul atingerii CA de 30% din valoarea 
tranşei iniţiale de 75% însă în termen de maxim 12 luni? 
Urmând ca dacă în termen de 12 luni nu se atinge pragul 
respectiv tranşa a 2-a să fie pierdută?  

 
2. La finalul cap. 4 există precizarea: "Valoarea maximă totală a 

ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea 
unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea 
alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile 
prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 
euro..." 

Aceasta înseamnă că o firmă beneficiară a prezentei scheme de 
minimis poate aplica, în termen de 3 ani, pentru un alt program 
de ajutor de minimis, ex. Startup Nation, atâta timp cât suma 
totală a granturilor primite nu depăşeşte 200000 Euro? 

1. Da, înţelegerea ta este corectă. Cerinţa pentru virarea tranşei a 2-a de 
ajutor de minimis este să înregistraţi venituri de minim 30% din prima 
tranşă. 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 contractului de subvenţie. 

2. Da, înţelegerea ta este corectă. 
3. Doar furnizorul produsului trebuie să fie din UE, produsul poate să fi fost 

fabricat și în afara UE. 
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3. La cap. 5 există precizarea „Furnizorii vor fi în mod obligatoriu 

localizați pe teritoriul Uniunii Europene" 
Aceasta presupune ca produsele / echipamentele achiziționate sa 

fie FABRICATE în UE sau doar achiziționate de la un dealer  
localizat pe teritoriul UE? ( de ex. majoritatea producătorilor de 
vârf de echipamente IT nu sunt companii cu sediul în UE dar au 
dealeri în toate țările - Apple, Lenovo, Samsung, HP, etc.) 

1. La ce se refera acest paragraf din capitolul 4 ? 
"Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate 

beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani 
consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în 
conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi 
echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 Euro în cazul 
întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în 
contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică 
indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul 
urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse 
naționale sau comunitare." 

 
2. Acest paragraf se referă la momentul în care am înființat firma şi 

e nevoie să fac anumite plați sau la momentul în care încep 
activitatea propriu-zisă? 

"În vederea obținerii primei tranșe din ajutorul de minimis, 
întreprinderea beneficiară va dovedi începerea funcționării." 

 
3. În excel-ul cu bugetul investiției punctele 2.3 (cheltuieli cu servicii 

1. Aceasta înseamnă că o firmă beneficiară a prezentei scheme de minimis 
poate aplica, în termen de 3 ani consecutivi, pentru un alt program de 
ajutor de minimis, atâta timp cât suma totală a granturilor primite nu 
depăşeşte 200000 Euro. 

2. Începerea funcţionării reprezintă momentul înregistrării noii întreprinderi 
şi semnarea contractului de subvenţie.  

3. Da, se vor introduce linii pentru fiecare tip de serviciu şi produs prevăzute 
a fi achiziţionate. 

4. În cadrul acestui tip de finanţare, în cadrul bugetului de investiţie, se pot 
prevedea costurile cu salarii şi cu chirii, iar dimensionarea acestora se va 
face pe maxim 12 luni. 

5. Recomandăm respectarea formatului şi a cerinţelor din macheta planului 
de afacere, respectiv încadrarea în cerinţe. Depăşirea caracterelor nu 
aduce depunctare. 
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externe) si 2.4 (cheltuieli cu active fixe şi materiale 
consumabile) trebuie să scriem separat şi să detaliem costurile 
pentru fiecare serviciu şi produs pe care îl cumpărăm? 

 
4. În bugetul investiției intră cheltuielile pe 6 luni? Ţin minte că la 

curs am vorbit că în etapa de investiție putem să punem 
cheltuielile salariale şi chiria pe 6 luni, chiar daca sunt cheltuieli 
operaționale. 

 
5. La punctul 3 al planului de afaceri (cel cu descrierea produselor și 

serviciilor) nu am reușit nicicum să mă încadrez în 3000 de 
caractere. Sunt cam la 6000. E o problema? Pot fi depunctat/ă 
pentru asta? 

 

1. Al treilea salariat aduce punctaj în plus? Chiar şi dacă e angajat 
cu parte de norma (2 sau 4 ore pe zi)?  

2. Un proiect ce urmează a fi aplicat în alt oraş decât în Cluj va 
avea punctaj superior? 

3. Daca înscriu proiectul pe suma de 178.000 şi am înainte alte 2 
proiecte câştigătoare (cu punctaj superior) pe această sumă, nu 
intră automat proiectul meu în concursul pentru suma de 
133.000, diferenţa urmând să o acopăr din fonduri proprii? 

4. Punctaj superior pentru 1 angajat = absolvent după 2012 - liceu 
sau facultate?  

5. Tichetele alimentare şi tichetele de vacanţă sunt cheltuieli 
eligibile?  

6. Se vorbea de 18 luni pentru realizarea CA =30% din prima 

1. Este o condiție obligatorie crearea a două locuri de muncă. Nu se 
punctează însă în plus pentru crearea unui număr suplimentar de locuri 
de muncă. 

2. Nu se acordă punctaje pentru orașul în care se implementează proiectul. 
Sunt condiții obligatorii însă ca noua întreprindere să aibă sediul social şi 
punctul/punctele de lucru, dacă este cazul, în mediul urban, în regiunea 
Nord-Vest. 

3. Condițiile de eligibilitate ale participanților prevăd că un candidat poate 
depune un singur dosar de candidatură în cadrul prezentei competiții 
(vezi subcapitolul 2.1 Eligibilitatea aplicanților – litera g). Dacă cele 2 
proiecte la care faci referință ar fi ale altor participanți, atunci îți putem 
spune că Administratorul schemei de minimis va putea solicita 
candidatului modificarea bugetului în funcție de ocuparea locurilor pe 
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tranșă. Acum trebuie realizată în sub 12 luni pentru a putea 
încasa şi cheltui şi a 2-a tranşă în maxim 12 luni de la aprobarea 
grantului? Dacă nu se realizează în timp util şi nu apuc să 
încasez sau să cheltuiesc a 2-a tranşă în sub 1 an ce se 
întâmplă? Se cer înapoi banii de a 2-a tranşă sau şi cei din 
prima?  

7. CA de realizat însumează toate veniturile firmei, inclusiv cele de 
pe activităţi secundare? Ex: voi avea activitate principală 
servicii, dar voi face şi comerţ, vânzând aparatura de instalat 
dar şi consultanţă şi proiectare. Încasările celor 30% din tranşa I 
trebuie înregistrate doar din activităţi de servicii sau din toate 
activităţile firmei? Veniturile din servicii trebuiesc reliefate 
deosebit pe bonul/factura către client sau poate fi un preţ care 
să includă tot: bun vândut, adaos comercial şi servicii de 
montaj/proiectare/consultanţă. 

categoria respectivă. Acest lucru este în avantajul participanților la 
concurs prin faptul că se oferă șansa de a continua în competiție. 

4. Nu se acordă punctaj suplimentar pentru angajații care sunt absolvenți 
de după 2012. Se ține cont însă de expertiza angajaților. Te rugăm să 
verifici Grila de punctaj pentru evaluarea tehnică a planurilor de afaceri 
pentru mai multe detalii în acest sens. 

5. Conform listei de cheltuieli eligibile, sunt eligibile doar cheltuieli salariale 
(salarii nete) şi contribuţiile sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori). 

6. Ghidul programului România Start Up Plus a prevăzut că perioada de 
implementare este de 12 luni și că pragul de 30% venituri din prima 
transă acordată trebuie atins în primele 12 luni. Cele 18 luni includ şi cele 
6 luni de sustenabilitate. Ajutorul de minimis reprezintă o sursă de 
finanţare a afacerii tale (aşa cum pot fi creditele, capitalul propriu, etc), 
cu diferenţa importantă că, spre deosebire de celelalte surse menţionate, 
ajutorul de minimis poate viza doar cheltuieli aferente primelor 12 luni 
ale afacerii. Acordarea tranşei 2 se poate face şi înainte de împlinirea 
celor maxim 12 luni, dacă dovada veniturilor solicitate se face mai 
devreme de împlinirea acestui termen. Aşadar, dacă primeşti tranşa 
finală înainte de împlinirea primelor 12 luni, suma o vei putea folosi în 
interiorul acelei perioade pentru plata unor cheltuieli eligibile pe care le-
ai prevăzut în buget pentru aceste prime 12 luni. Dacă te vei afla în 
cealaltă situaţie (obţinerea veniturilor la încheierea perioadei maxime de 
12 luni, iar tranşa finală va fi virată după terminarea celor 12 luni), 
aceasta va trebui să vizeze tot cheltuieli aferente primelor 12 luni de 
funcţionare, dar plătite deja (din veniturile încasate sau din fonduri 
proprii, de exemplu). 
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7. CA de realizat însumează toate veniturile firmei, inclusiv cele de pe 
activităţi secundare. Menţionăm că trebuie să existe corelaţie cu planul 
de afaceri şi bugetul estimativ de venituri şi cheltuieli. 

1) Cod CAEN principal: 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara 

magazinelor, standurilor, chioșcurilor şi piețelor  

Secundar: 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor 

de comenzi sau prin Internet. Întrucât nu aţi specificat o listă cu 

codurile CAEN eligibile, sunt nevoit/ă să întreb dacă codul CAEN 

principal şi cel secundar alese de mine sunt eligibile? 

2)      Pg. 12 din metodologie 

Comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea 

unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a 

livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu 

excepția primei vânzări de către un producător primar către 

revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de 

pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare 

efectuată de către un producător primar către consumatori 

finali este considerată comercializare în cazul în care se 

desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități. 

Pot achiziționa spre revânzare plante medicinale şi produse 

preparate din/cu acestea, din Transilvania şi din străinătate? 

3)      Pg. 12 

Ref. Anexa I la Tratat 
Pot sa (re)vând produse naturale? Ex: dulceață, sirop, sosuri, 

condimente, ceaiuri şi remedii din plante medicinale, decorații 
din plante? 

Întrucât întrebările sunt legate între ele, răspunsul este următorul:  
 
Ref. la întrebările: 1), 2), 3), 4): Codurile CAEN menţionate de tine sunt 

eligibile. Dar nu sunt eligibile stocurile, astfel că produsele la care faci 
referire se vor achiziţiona din fonduri proprii (cheltuieli neeligibile). 
Produsele în cauză pot fi comercializate dar nu pot fi achiziţionate din 
acest grant.  

 
Ref. la întrebările: 5), 6): Cu privire la achiziţia de mijloace de transport, 

autoritatea de management consideră că achiziţia acestor bunuri trebuie 
să fie în strânsă legătură cu obiectivele proiectului şi cu planul de afaceri 
propus, întemeindu-se pe o justificare care să sublinieze această legătură, 
demonstrând în acelaşi timp menţinerea unui echilibru cost-eficienţă al 
cheltuielii. În acelaşi timp, astfel de mijloace de transport trebuie să fie 
noi iar pentru un astfel de business trebuie să se aibă în vedere existenţa 
tuturor autorizaţiilor şi licenţelor specifice conform legislaţiei în vigoare.  

 
 
7) 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. 
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4)      Pg.18 

Eligibilitatea planurilor de afaceri punctul h). 

În ce condiții se aplică schema de minimis pentru produse 

revândute din domeniul plantelor? 

5)      Pg. 18 
Nu se aplică ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de 

transport rutier de mărfuri. 

  
Altfel de vehicule se pot achiziționa? ex. rulotă comercială, căsuţă 

mobilă pt. vânzare ambulantă tractabilă, autoturism? 

  

6)      Pg.22 

Cheltuieli eligibile, pct. 5> Cheltuieli cu achiziţia de active fixe 

corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de inventar, 

materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile, alte 

cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor 
Deci se pot achiziționa mijloace de transport, altele decât cele 

destinate transportului rutier de mărfuri? 

  

7)      Pg. 23 

Fiecare cheltuială trebuie justificată din punct de vedere al 

costurilor previzionte şi argumentate cu: oferte de preţ, studiu 

de piaţă, etc. 

3 oferte pe fiecare activă corporală fixă sau mai puţine? 

8)      Pg. 26 

8) Situaţiile de folosire ilegală a ajutorului de minimis sau în mod abuziv, vor fi 
analizate de la caz la caz în perioada implementării. În această colaborare 
pornim de la principiile utilizării cu bună-credinţă a ajutorului de minimis. 
De exemplu utilizarea sumelor cu altă destinaţie decât cea prevăzută în 
buget şi în planul de afaceri, poate fi un astfel de caz. 

 
 
 
 
9) Înţelegerea ta este corectă. Taxele de înfiinţare vor fi recuperate la 

momentul primirii primei tranşe. 
 
 
10) Conform Ghidului solicitantului şi Metodologiei de selecţie a planurilor de 

afaceri, Întreprinderile beneficiare vor asigura menținerea destinației 
bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minim 3 
ani de la data finalizării proiectului. Acestea nu vor putea fi vândute sau 
înstrăinate pe această perioadă. 
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Recuperarea ajutorului de minimis> 

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui, după 

caz, parțial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit, în 

situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului folosit 

ilegal sau abuziv. 

Un exemplu concret? 

9)   Pg. 27 
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. 

  
Deci întreprinderea se finanțează din fonduri proprii, după care se 

primește prima tranşă de finanțare? În acest caz cheltuielile 
înfiinţării se retrag ulterior din prima tranşă? 

  

10)   Pg. 28 Sustenabilitate 

Întreprinderile beneficiare vor asigura menținerea destinației 

bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de 

minim 3 ani de la data finalizării proiectului. 

2024 ianuarie. Dacă nu merge, dă faliment sau intervine orice 

altceva (de forţa majoră), ce se întâmplă? 
 

1. În metodologia finală la subcap. 2.2, punctul g) precizează că 
"Cele 2 locuri de muncă nou-create vor fi ocupate până cel 

1. Cele două locuri de muncă vor fi menţinute ocupate cel puţin până la 
încheierea celor 18 luni. 
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târziu la 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis 
și vor fi menținute ocupate cel puțin până la finalizarea 
prezentului proiect Un PLUS pentru STARTUP-urile Regiunii 
Nord-Vest." Întrebarea este: ce se înțelege prin finalizarea 
proiectului? Cele 18 luni cum e solicitat prin graficul de 
implementare sau după dovedirea înregistrării de venituri din 
activitatea curentă de minimum 30% din valoarea primei 
tranșe? 

 

 


