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LISTA DE INTREBARI SI RASPUNSURI 
 

1. Pentru ca proiectul propus sa fie eligibil, intreprinderea sociala trebuie sa fie 
nou infiintata, ulterior aprobarii planului de afaceri propus pentru finantare. 
DA 
 

2. In situatia in care sunt asociat minoritar (40%) intr-o societate comerciala avand 
acelasi obiect de activitate cu intreprinderea sociala propusa, sunt eligibil 
pentru a primi finantare in cadrul proiectului Start-up Solidar. Inteleg deci ca, 
detinerea de parti sociale intr-o societate comerciala avand acelasi cod CAEN 
cu intreprinderea sociala pentru care se va solicita finantare NU este criteriu de 
neeligibilitate. 
DA 
 

3. Suma maxima pe care o pot accesa ca finantare nerambursabila este de 
55.000 euro, indiferent de numarul de locuri de munca nou create, atata timp 
cat infiintez minimum 2 locuri de munca.  
DA 
 

4. In planul de afaceri dorim sa cuprindem lucrari de amenajare spatiu care nu 
necesita autorizatie de construire (ex. curatat si zugravit pereti etc.). Va rugam 
sa ne indicati capitolul de cheltuieli in care acestea se incadreaza din Bugetul 
detaliat al planului de afaceri. 
 
Cheltuielile mentionate de dumneavoastra se incadreaza in categoria 4. 
Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, 
alte cheltuieli pentru investițiinecesare funcționăriiîntreprinderilorintră acele 
cheltuieli aferente lucrărilor care nu necesită autorizație de construcție.  
ATENTIE! Cheltuielile cu renovarea/ recompartimentarea unui spațiu, în scopul 
implementării planului de afaceri,pot fi cheltuieli eligibile cu condiția ca pentru 
realizareaacestora sa nu fie necesară autorizație de construcție.În situația în 
care spațiul în cadrul căruia se intenționează realizarea unor lucrări de 
renovare/ recompartimentare este închiriat, este necesară dovada faptului  că 
perioada  de  închiriere  se  întinde  pe un  interval suficient de lung încât să 
acopere inclusiv perioada de sustenabilitatea întreprinderilor sociale. 

 
 

5. Referitor la Bugetul detaliat al planului de afaceri - va rugam sa clarificati daca 
acesta va cuprinde doar cheltuielile eligibile pentru care se solicita subventia 
sau va cuprinde si cheltuieli suportate de beneficiar. Cum se evidentiaza 
capitolele de cheltuieli pentru care solicitam finantare nerambursabila fata de 
cele suportate din contributie proprie? 
 
Bugetul din Anexa C1 - Bugetul detaliat al planului de afaceri, cuprinde doar 
cheltuieli eligibile, format din cheluielile din subventi si cheltuielile din contrbutia 
proprie. Se vor finanta cheltuieli de natura cheltuielilor eligibile din tabel, in 
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limita valorii de 254.309 lei. Nu vor fi evidentiate separat cheltuielile eligibile 
finantate prin subventie si cheltuielile eligibile suportate din contributie proprie. 
Evidentierea se face doar valoric prin tabelul de la finalul Anexei C1. 
Anexa C2 – Macheta financiara, a fost modificata in data de 31.07.2020 si 
postata pe site-ul www.asistnordvest.ro .In noua forma  sunt  evidentiate 
separat Cheltuielile eligibile privind activitatea de investitii  si Cheltuielile 
neeligibile privind activitatea de investitii.  
 

6. Va rugam sa confirmati ca am interpretat corect Metodologia pentru selectia 
planurilor de afaceri: Este intelegerea noastra ca perioada de implementare a 
proiectelor este de 18 luni insa in cazul in care optam pentru doua transe de 
plata vom efectua toate cheltuielile si platile din grant in primele 12 luni ale 
perioadei de implementare. Este corect? 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, la care se adauga 6 
luni perioada de sustenabilitate. 
Daca optati pentru 2 transe de plata, conform procedurii aveti obligatia de a 
solicita cea de a doua transa de plata cel tarziu in luna a 10-a de implementare 
(conditia pentru a putea solicita cea de a doua transa fiind dovada justificării 
cheltuirii a minim 75% din Tranșa 1 primită). Acest lucru nu inseamna ca 
trebuie sa faceti toate platile in 12 luni. Cea de a doua transa (si daca este 
cazul si diferenta de 25% din prima transa) se poate utiliza pana la sfarsitul 
perioadei de implementare de 18 luni. 
 

7. Referitor la ofertele de preț pentru dotările incluse în planul de afaceri, este de 
ajuns sa se includă o oferta de pret pentru acestea? 
Da, este suficient o oferta de pret pentru fiecare din echipamentele, utilajele, 
dotările care intră în categoria mijloacelor fixe ( valoare de achizitie mai mare 
de 2500 lei). 

 
8. Va rog sa ma ajutati cu o lamurire: planul de afaceri are la baza o entitate 

juridica nou infiintata sau se poate folosi o entitate deja existenta? Eu am ales 
asociatia ca forma de organizare. 
Planul de afacei il veti realiza pentru o entitate juridica noua.  
Atentie! Veti infiinta entitatea juridica doar dupa ce veti primi rezultatele la 
concursul de planuri de afaceri, in urma notificarii noastre ca ati fost selectat 
pentru finantare. 

 
9. Pentru implementarea proiectului pe care il propunem este necesara achizitia 

de echipamente din categoria mijloacelor fixe avand caracteristici tehnice care 
determina, in anumite cazuri, depasirea plafoanelor indicate in documentul 
transmis de dvs. in data de 16 iunie 2020, notate mai jos. 
▪ laptop/notebook – 4.000 lei; 
▪ computer desktop – 3.500 lei; 
▪ imprimantă – 3.000 lei; 
▪ imprimantă multifuncțională – 12.000 lei; 
▪ videoproiector – 2.500 lei; 
▪ tabletă – 900 lei; 

http://www.asistnordvest.ro/
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Astfel, va rugam sa precizati urmatoarele: 
- plafoanele indicate de dvs. si incluse mai sus, sunt preturi CU sau FARA 
TVA? 
- in cazul in care se depasesc plafoanele indicate, cate oferte de pret sunt 
necesare pentru a considera cheltuiala fundamentata? Este posibil sa includem 
si documente rezultate din activitati de prospectare a pietei (ex. print scree 
cautare internet, fotografie catalog) sau sunt permise DOAR oferte de pret 
personalizate, adresate nominal persoanei care depune planul de afaceri? 
- lista oferita de dvs. si prezentata mai sus include echipamente de birou, noi 
dorim sa achizitionam imprimanta tip plotter. Se supune aceasta plafonului 
indicat de dvs. si deci necesitatii documentarii prin oferta de pret sau nu? 
 
Avand in vedere “Lista de intrebari frecvente si raspunsuri pentru programul 
SOLIDAR”, emisa de AM POCU si  publicata de noi pe site-ul 
www.asistnordvest.ro in data de 25.06.2020, plafoanele mentionate pentru 
Mijloacele fixe nu se mai aplica. In consecinta Cheltuielile prevazute in planul 
de afaceri trebuie justificate în raport cu necesitatea acestora pentru derularea 
activității afacerii.  
Asa cum este mentionat si in Metodologia de depunere a planurilor de afaceri, 
Cheltuielile prevazute  in  Planul  de  afaceri  vor fi justificate  din  punct  de  
vedere  al costurilor previzionate, iar cele pentru echipamente, utilaje,dotări 
care intră în categoria mijloacelor fixe ( valoare de achizitie mai mare de 2500 
lei) vor fi argumentate cu oferte de  preţ,  studii  de  piaţă (printscreenuri  de  
pe  internet  sau  din  baze  de  date  sau cataloage) etc. 

10. In ceea ce priveste economia circulara, va rugam sa ne sprijiniti in a intelege 
corect tipul de masuri care trebuie implementate pentru obtinerea punctajului 
aferent acestei sectiuni. Astfel, 
a. in ce masura putem considera activitatile firmei de reparare instalatii electrice 
defecte ale beneficiarului si redarea lor in functiune ca activitate de reutilizare? 
b. in ce masura activitatile de optimizare a activitatii firmei in sensul eficientizarii 
numarului de deplasari pentru achizitia de materie prima si executie la locatia 
clientului, deci reducerea nivelului de resurse utilizate in procesul de prestare a 
serviciului (ex. combustibil), este considerata reducere din prisma criteriului 
privind economia circulara? De asemenea, in ce masura utilizarea de 
echipamente moderne, eficiente energetic se incadreaza in aceasta 
componenta de reducere avand in vedere ca se opteaza pentru aceste 
componente in scopul minimizarii utilizarii resurselor in procesul de prestare a 
serviciilor? 
c. in ce masura activitatea intreprinderii de colectare a intrerupatoarelor 
defecte, care nu mai pot fi folosite cu functia lor initiala si donarea acestora 
catre producatori de placi senzoriale, respectiv placi motrice in vederea 
reutilizarii lor pentru dezvoltarea flexibilitatii incheieturii mainii in recuperare 
medicala este considerata componenta de reorientare? 
d. in ce masura incheierea unui contract de colectare DEEE-uri in vederea 
reciclarii lor cu o firma colectar si/sau reciclator autorizat DEEE-uri este 
considerata componenta de reciclare? 
 

http://www.asistnordvest.ro/
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Măsurile enumerate de dumneavoastră se încadrează ca măsuri ce pot fi 
implementate în contextul economiei circulare. 
Vă recomandăm, de asemenea, să încercați să fixați procente pentru 
îndeplinirea acestor activități, ex.: cantitate minimă de DEEE-uri reciclate într-
un interval de timp. 
 

11. Lucrez la planul de afaceri și aș avea nevoie de niște lămuriri cu privire la : "  
Aplicantul isi asuma prin Planul de afaceri angajarea a minim 2 persoane 
aparținând grupurilor vulnerabile. "  
Spuneti-mi va rog  cum facem dovada apartenentei la grupurile vulnerabile? 
Care sunt grupurile vulnerabile acceptate de Administratorul de grant?   
Va rog foarte frumos sa nu ma trimiteti sa citesc legea nr 219 sau oricare alta 
lege, nu ma ajuta foarte mult o astfel de informatie. As dori sa stiu concret care 
sunt grupurile pe care dumneavoastra le considerati ca fiind vulnerabile.  
DE exemplu o studenta care tocmai ce a terminat facultatea si nu reuseste sa 
se angajeze se considera ca facand parte dintr-un grup vulnerabil? 
 
Grupurile vulnerabile si dovada apartenentei la grupul vulnerabil sunt descrise 
la art. 2 din HG 585/2016 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2016/HG_585_2016.pdf  
De asemenea gasiti informatia sumarizata  si pe site-ul proiectului ASIST la 
sectiunea despre economia sociala https://www.asistnordvest.ro/despre-
economia-sociala/  
 
Referitor la întrebarea “DE exemplu o studenta care tocmai ce a terminat 
facultatea si nu reuseste sa se angajeze se considera ca facand parte dintr-un 
grup vulnerabil?”, o persoana care a terminat facultatea si nu reuseste sa se 
angajeze ar putea fi incadrata in grup vulnerabil daca printr-o anchetă socială 
realizată de Serviciul public de asistență social se dovedeste ca se afla  în 
situație de risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de 
trai. Totusi, persoanele care termina facultatea si nu isi gasesc loc de munca nu 
sunt definite ca grup vulnerabil de sine statator. 
 

12. Dupa semnarea contractului de finantare pot deveni actionar majoritar in cadrul 
altor societati comerciale? 

 
Nu. Trebuie să vă păstrați condițiile de eligibilitate pe toată durata de 
implementare a planului de afacere de 18 luni si încă 6 luni de sustenabilitate. 
Răspunsul la această întrebare îl regăsiți și pe site-ul proiectului la sectiunea 
comunicate în lista cu întrebări frecvente la punctul 73 
https://www.asistnordvest.ro/wp-content/uploads/2020/06/List%C4%83-
%C3%AEntreb%C4%83ri-frecvente-%C8%99i-r%C4%83spunsuri-pentru-
apelul-%E2%80%9ESOLIDAR%E2%80%9D.pdf 
 

13. Bugetul se elaboreaza pe 12 luni sau 18 luni?Mai peste tot scria de 18 luni dar 
cumva in anexa financiara mi-a sugerat ca ar fi calculat pe 12 luni 
 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2016/HG_585_2016.pdf
https://www.asistnordvest.ro/despre-economia-sociala/
https://www.asistnordvest.ro/despre-economia-sociala/
https://www.asistnordvest.ro/wp-content/uploads/2020/06/List%C4%83-%C3%AEntreb%C4%83ri-frecvente-%C8%99i-r%C4%83spunsuri-pentru-apelul-%E2%80%9ESOLIDAR%E2%80%9D.pdf
https://www.asistnordvest.ro/wp-content/uploads/2020/06/List%C4%83-%C3%AEntreb%C4%83ri-frecvente-%C8%99i-r%C4%83spunsuri-pentru-apelul-%E2%80%9ESOLIDAR%E2%80%9D.pdf
https://www.asistnordvest.ro/wp-content/uploads/2020/06/List%C4%83-%C3%AEntreb%C4%83ri-frecvente-%C8%99i-r%C4%83spunsuri-pentru-apelul-%E2%80%9ESOLIDAR%E2%80%9D.pdf
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Anexa C1 - Bugetul Detaliat al Planului de Afaceri cuprinde toate cheltuielile 
eligibile, pe care le veti efectua pe intreaga perioada de implementare, 
respectiv 18 luni. 
Cheltuieli eligibile si neeligibile privind activitatea de investitii, prevazute in  
Anexa C2 - Machetă financiară sunt de asemenea prevazute pe 18 luni, 
respectiv vor fi impartite pe Anul 1 si Anul 2. 
 

14. Beneficiarele IS trebuie sa fie din judetul Cluj sau toata regiunea N_V? 
 
Întreprinderile sociale se vor infiinta cu sediul  social și/sau, după caz, 
punctul/punctele  de  lucru  în  mediul urban sau în mediul rural din regiunea 
Nord-Vest. 
Persoanele  angajate în  cadrul  întreprinderilor  nou  înființate vor avea,  în  
mod  obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea Nord-Vest, în mediul 
urban sau rural. 
 

15. Va rog sa ma ajutati sa inteleg mai bine fraza / modificarea urmatoare:  
“Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou inființată trebuie 
să fie formată din minimum 5 persoane, dintre care minimum 2 persoane 
trebuie să aibe statut de angajat. Restul persoanelor care formează entitatea 
de economie socială  pot fi membri, voluntari, beneficiari ai 
serviciilor/produselor furnizate de entitățile de economie socială. “ 
A fost modificată astfel: 
“Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou înființată va 
avea minimum 2 persoane, cu statut de angajat.” 
 
Eu vreau sa infiintez un SRL - sa inteleg ca pot avea 100% din partile sociale si 
2 angajati la societate sau partile sociale trebuie sa fie detinute obligatoriu de 2 
persoane si 2 angajati. Sau cei care detin partile sociale e obligatoriu sa fie si 
angajati. 
 
Oricare din variantele mentionate poate sa fie corecta. E in functie de cum doriti 
sa va infiintati si gestionati intreprinderea. 
Conditiile principale sunt ca persoana care a finalizat cursul sa detina 
actionariatul majoritar (minim 51%) si in cadrul firmei sa fie angajate minim 2 
persoane. 
Deci daca dumneavoastra doriti puteti detine 100% din partile sociale si 2 
angajati la societate. 
 

16. Sunt eligibil pentru semnarea contractului de subventie daca detin Certificat de 
Inregistrare Fiscala  la ANAF pentru profesia liberala de expert contabil? Din 
cate am citit cei care detin PFA nu sunt eligibili. 
Certificatul de Inregistrare Fiscala pe care il detin este inregistrat doar la ANAF 
(nu este inregistrat la ONRC) 
 
Acest aspect nu a fost inca clarificat de catre Autoritatea de Management. 
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Intrebarea a fost transmisa AMPOCU, si a fost discutata in cadrul unui 
eveniment on-line dedicat apelului SOLIDAR din data de 02.07.2020, la care au 
participat reprezentantii AM si OI. 
Una dintre intrebarile adresate AM a fost :  
“ Liberii profesionisti (ex: medicii, avocatii, experti contabilii, etc…), care isi 
exercita profesia in baza unor legi speciale si NU a OG 44/2008, care NU se 
inregistreaza la Registrul Comertului, se inregistreaza doar la ANAF obtinand 
cod de inregistrare fiscala, se considera a avea calitatea de actionari majoritari 
in structura entitatii economice cu scop lucrativ?”  
Raspunsul reprezentantilor AMPOCU a fost ca se va analiza din punct de 
vedere juridic si se va raspunde .  
Pana la aceasta data un a fost transmis al doilea set de intrebari si raspunsuri 
de catre AMPOCU. 
De indata ce vom avea un raspuns il vom face public.   

 


