
LISTĂ ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI AFERENTE 

 

Nr. 

Ctr. 
INTREBARE RASPUNS 

1 

Fac parte din grupul ținta in cadrul proiectului student antreprenor 

Inotech. Conform metodologiei postate administratorul (studentul 

din grupul ținta) are obligativitatea sa fie angajat in cadrul firmei 

nou înființate. Cazul meu: am născut acum o săptămâna, am 126 de 

zile de concediu de sarcina și lauzie după care voi intra in concediu 

creștere copil 2 ani. As vrea sa depun proiect, dar in cazul in care 

trece proiectul eu cum ar trebui sa procedez? Dacă ma angajez cu 

cele 8 ore, nu mai am dreptul la concediu creștere copil. Conform 

metodologiei la pagina 36 scrie boldat in partea de sus ca persoana 

angajata poate sa fie student. Ma puteți ajuta cu clarificări in 

legătura cu aceasta situație? Pot angaja un student, eu sa îmi mențin 

doar rolul de administrator fără sa fiu angajata? 

Conform GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDITII SPECIFICE 

„Innotech Student” AP 6/ PI 10.iv/ OS 6.13 si Metodologie de concurs, 

referitor la speța dumneavoastră: 

1. Persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va 

trebui să aibă calitatea de asociat majoritar și calitatea de administrator al 

întreprinderii beneficiare de ajutor de minimis. 

2.Un angajat va fi in mod obligatoriu asociatul majoritar/unic ce face parte 

din grupul țintă vizat de prezenta schema de minimis sau o persoana care 

are calitatea de student. 

 

In concluzie: 

Nu este obligatoriu ca dumneavoastră, in calitate de asociat majoritar si 

administrator, să vă angajați in cadrul întreprinderii dacă propuneți prin 

plan ca minim un loc de muncă nou creat să fie ocupat de o persoană care 

are calitatea de student. Locul de munca trebuie să fie ocupat atât in 

perioada de implementare cât și pe perioada de sustenabilitate de persoane 

care au calitatea de student.  

2 

Sunt Studenta la Drept UCV an2 . Ma numesc. C. L am participat 

la cursurile de antreprenoriat și am dat examenul am luat 10 . 

Doresc sa particip la depunerea proiectului pana pe 10 mai . 

Doaresc sa obțin unul din cele 10 locuri de finanțare minimis . Eu 

doresc o activitate in prestări servicii pentru buldoexcavator . Se 

poate ? Care este codul CAEN specific ? 

Raspuns la solicitarea dumneavoastra privind codul CAEN la care se 

incadreaza achizitia dorita mentionez ca lista codurilor CAEN eligibile este 

cea afisata impreuna cu metodologia de consurs si pe care v-o anexez.  

 

Codurile CAEN pt care se justifica achizitia sunt: 

4311 Lucrari de demolare a constructiilor 

4312 Lucrari de pregatire a terenului 

3 
Finanțarea se semnează pe un singur cod caen. În proiect pot fi 

trecute mai multe coduri caen ca activitate secundară? 

Planul de afaceri, conforma metodologiei trebuie sa se incadreze intr-un 

singur cod CAEN. Nu va opreste nimeni ca sa autorizati mai multe coduri 



 CAEN cand infiintati firma si sa desfășurați activități si in alte domenii de 

activitate decat cel in care primiti finantarea.  

4 

Alocarea bugetară de minim 20% din valoarea totală a proiectului 

pentru digitalizarea firmei implică și software folosit pentru 

utilizarea uneltelor? Mai exact, mașinile de debitat și uscat lemn 

funcționează pe baza de software, prețul unui utilaj porneste de la 

peste 100,000 lei. Cât la sută din valoare se poate considera 

cheltuială pentru software? 

 

In alocarea bugetara de min. 20% din valoarea totala a proiectului pentru 

digitalizarea firmei si descrierea masurilor referitoare la utilizarea TIC in 

cadrul Planului de Afaceri și/sau contribuția activitatilor derulate in Planul 

de afaceri care conduc la dezvoltarea de competențe digitale poate intra si 

valoarea software-ului echipamentelor achizitionate daca faceti dovda 

valorii acestui software. 

5 

Administratorul firmei poate îndeplini și funcția de secretar în 

firmă? 

 

Administratorul firmei poate ocupa si postul de secretar în firmă sau ori ce 

alt post. 

6 

Trebuie inclus titlul de proprietate sau contractul pentru 

închiriere/comodat în anexe? 

 

Nu intelegem daca va referiti la contractul de inschiriere.comodat pentru 

sediul social sau pentru punctul de lucru.  

Actul juridic (inchiriere/comodat) se va incheia cu intreprinderea ce 

urmeaza a se infiinta, ca atare nu puteti depune un astfel de document.  

7 

Nu am găsit confirmat termenul de la semnare până la 

implementare. Ne puteți confirma că între semnare și angajarea 

personalului pot trece maxim 6 luni? 

 

Angajarea persoanalului o veti realiza dupa semnarea contractului in 

perioada de implementare a proiectului dupa cum veti estima in planul de 

afaceri. Dupa cum s-a mentionat in metodologie (subcap. 1.1, pag. 3) 

întreprinderea trebuie să asigure condițiile de funcționare asumate pe o 

perioadă de minim 12 luni pe perioada proiectului și 6 luni după finalizare 

proiect (sustenabilitate). 

8 

Se poate confirma care ar fi aproximativ perioada de la semnare 

pana la primirea primei tranșe? 

 

Durata perioadei de la semnare pana la primirea primei tranșe va permite 

functionarea intreprinderii pe o perioada de minim 12 luni pe perioada 

proiectului. 

9 

Pentru a avea domiciliul în mediul rural, este suficienta viza de 

flotant?  

 

Prin viza de flotant dovediti resedinta nu domiciliul. 

Transmitem in continuare definitiile cuvintelor domiciliu si resedinta 

conform Codului Civil. 

”Domiciliul, conform art. 87 din Codul Civil, „este acolo unde o persoana 

declară că îşi are locuinţa principală”.  

”Reședința, conform art. 88 din Codul Civil, „este în locul unde o persoana 

are locuinţa secundară”. Conform OUG 97/2005, art 30, Reședința este 



acolo unde persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea 

de domiciliu.” 

 

Nota: Erata 2 la metodologie: 

Se va tine cont la notarea criteriilor de domiciliul sau resedinta 

initiatorul afacerii avuta la data inscrierii in grupul tinta al 

proiectului. 

10 
Ce înseamnă mai exact locurile de munca verzi? 

 

Conform Strategia Națională pentru Locuri de Muncă Verzi 2018 – 2025  

(http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-

decizionala/5023_20171128_Anexa_Strategie_LM_verzi.pdf) 

”Organizația Internațională a Muncii definește locurile de muncă verzi ca 

fiind ”locuri de muncă decente care contribuie la conservarea sau 

restabilirea mediului, fie ele în sectoarele tradiționale, cum ar fi industria 

prelucrătoare și construcții, fie în noi sectoare verzi, cum ar fi energia 

regenerabilă și eficiența energetică. Locurile de muncă verzi ajută la: 

îmbunătățirea eficienței energetice și a materiilor prime; limitarea emisiilor 

de gaze cu efect de seră; reducerea deșeurilor și a poluării; protecția și 

restaurarea ecosistemelor; sprijinirea adaptării la efectele schimbărilor 

climatice” 

11 

Suma maxima ce poate fi solicitata  pentru angajarea a cel putin 5 

persoane este 98538 eur, iar cursul utilizat 4,8435, deci 477268,80 

lei . Va fi utilizat alt curs in vederea stabilirii sumei solicitate, 

pentru a se ajunge la suma inclusa in tabel de 477272,7273 lei ? 

 

Cursul euro la care se fac calculele este 1 Euro = 4,8435 lei. 

12 

Conform metodologiei, norma de lucru si nivelul salarial, pentru 

toate persoanele angajate si finantate din ajutorul de minimis,  nu 

pot fi diminuate pe perioada implementarii planului de afaceri si pe 

perioada de sustenabilitate de minim 6 luni . Persoanele angajate 

pot fi prevazute in planul de afaceri cu norma partiala? Se modifica 

suma acordata pentru angajarea a 6 persoane daca o parte din 

acestea sunt prevazute cu norma partiala ? Daca da, cum se 

calculeaza suma solicitata? 

In  Metodologie se specifica numai  

”Locurile de muncă vor fi menținute ocupate pentru o perioadă de minim 

12  luni consecutive, din care minim 6 luni in etapa II de implementare si 

minim 6 luni in etapa III de implementare.. Atât în perioada de 12 luni de 

implementare a planului de afaceri din cadrul etapei II cât și în perioada 

de sustenabilitate (etapa III) beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să 

asigure menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin Planul de 



 afaceri (normă de lucru, nivel salarial).” 

 

Nota: Erata 2 la metodologie: 

Norma de lucru a locurilor de munca nou create ce sunt 

eligibile a fi finantate din ajutorul de minimis  nu poate fi mai 

mica de 4 ore/zi. 

13 

 

 

 

 

La cheltuielile eligibile , cap. 3. Cheltuieli aferente diverselor 

achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului 

de minimis nu are expertiza necesara, exista vreo limitare , 

respectiv ...% in total cheltuieli eligibile?  Se pot insera linii 

separate pentru fiecare serviciu specializat -3.1,3.2, etc? 

 

Fiecare serviciu specializat se va evidentia separat in buget. Valoarea 

serviciilor trebuie sa fie justificate si în legatura cu fluxul 

activitatilor/subactivitatilor care sunt necesare desfasurarii sau promovarii 

activitatilor Planului de afaceri pentru care se solicita finantare. 

Trebuie sa aveti in vedere ca daca in urma evaluarii din Bugetul planului 

vor fi taiate cheltuieli (neeligibile sau nejustificate pentru activitatea din 

planul de afaceri) care cumulat au o valoare mai mare de 20% din valoarea 

totala a subventiei solicitate, atuncic Planul de afaceri respectiv va fi 

respins. 

14 

In tabele prognoza cheltuieli si buget afaceri  pot fi inserate mai 

multe randuri ( 1.1.1, 1.1.2, etc. )daca salariile sunt diferite ? 

 

Este de preferat sa evidentiati clar fiecare post in prognoza cheltuielilor si 

bugetul afacerii. 

15 

Daca in planul de afaceri se propune pentru digitalizare achizitia 

unui activ corporal cu software inclus cu o pondere de 25% in total 

buget si alte active corporale cu o pondere de 30%, deci total active 

corporale 55% , se primeste punctaj in acelasi timp  la criteriile : 

         Ponderea investiţiilor în active corporale şi necorporale 

reprezintă 50% sau mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor 

eligibile înscrise în planul de afaceri- 11 p si  

Alocarea bugetara de min. 24% din valoarea totala a proiectului 

pentru digitalizarea firmei si descrierea masurilor referitoare la 

utilizarea TIC in cadrul Planului de Afaceri si/sau contribuţia 

activitatilor derulate in Planul de afaceri care conduc la dezvoltarea 

de competenţe digitale- 13 pct ? 
 

Un activ corporal/necorporal poate fi inclus in calculul mai multor criterii 

de evaluare.   

 

16 
Activele necorporale propuse (software) se incadreaza la cap 

4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decât 

Activele necorporale propuse (software) se incadreaza la  cap 15.4. 

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale drepturi şi active similare. 



terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, 

inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investitii 

necesare functionarii sau 15.4. Concesiuni, brevete, licente, marci 

comerciale drepturi şi active similare. 

 

17 

Numele meu este XXXX. Sunt din XXXXX și recent am terminat 

cursul de Antreprenor. Am susținut și examenul, iar acum aș vrea 

să merg mai departe cu depunerea planului de afaceri. În schimb, 

nu găsesc bugetul pe site și am nevoie de consiliere, deoarece, nu 

știu exact cum ar trebui să redactez planul de afaceri și la ce tip de 

societate ma încadrez: PFA, SRL sau SA.  

 

Bugetul se afla la adresa https://apsg.ro/portal/metodologia-pentru-

concursul-de-planuri-de-afaceri-organizat-cadrul-proiectului-student-

antreprenor-cod-smis-2014-140236. 

Consiliere privind redactarea planului de afaceri nu se poate acorda in 

aceasta etapa deoarece se încalcă principiile de transparenta, echidistanta si 

obiectivitate, tratament egal si nediscriminare, si a conflictului de interese.  

Planul de afaceri se poate depune conform Metodologiei pentru concursul 

de planuri de afaceri de orice tip de intreprindere = entitate angajată într-o 

activitate economică constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o 

piață dată, indiferent de statutul sau juridic și de modul de finantare, astfel 

cum este definită în jurisprudența Uniunii Europene, respectiv: 

(i) societăți reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completarile ulterioare; 

(ii) societăți cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind 

organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile 

ulterioare; 

(iii) asociații și fundatii, cooperative agricole și societăți agricole care 

desfășoara activități economice; 

(iv) entități reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, 

aprobată cu modificări și completari prin Legea nr. 182/2016; 
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