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Centralizator întrebări și răspunsuri frecvente pe Activitatea 7 - 
FURNIZAREA SERVICIILOR PERSONALIZATE DE 

CONSILIERE/CONSULTANȚĂ ULTERIOR 
FINALIZĂRII PROCESULUI DE SELECȚIE A PLANURILOR DE 

AFACERI 
 
  
1.            Este permis în cadrul apelului SOLIDAR ca o persoană al cărei plan de 
afaceri a fost selectat să dețînă întreprinderea socială în cadrul proiectului 
ASIST, și deci să semneze contractul de finanțare, în același timp cu exercitarea 
legală a profesiei liberale, sub formă de cabinet individual de psihologie? 
 
            Veți putea semna contractual de subvenție doar în condiția în care până la 
dată semnării veți închide cabinetul individual. 
 
               
2.1          Se poate modifică cuantumul obiectivelor sociale și circulare?  
 
În cazul planului meu am propus 20 de bucăți de produse și aș dori să reduc la 
15 sau 10, păstrând acoperirea propusă la nivel național. Am observat în grila de 
evaluare cu răspunsuri faptul că impactul social nu a fost evaluat cantitativ, ci 
doar calitativ (la nivel regional , județean, național, etc.). Deduc faptul că o astfel 
de modificare nu influențează punctajul. Întrebarea se aplică și pentru 
obiectivele circulare.  
Și 
2.2         Se pot modifică echipamentele achiziționate? Aș vrea să elimin câteva, 
iar din bugetul respectiv să achizitionez altele, (cu cele 3 oferte aferente, 
evident) plus consumabile. 
 
Conform răspunsurilor la întrebări formulate de AMPOCU și postate pe site-ul ASIST 
redate mai jos : 
 
Întrebarea 69. Putem realiza modificări ale Planului de afaceri față de versiunea 
depusă și aprobată, în situația în care aceste modificări nu au impact privind domeniul 
de activitate și calitatea Planului de afaceri, așa cum a fost acesta evaluat și selectat? 
Este suficientă întocmirea unui Planului de afaceri între Beneficiar și Administratorul 
de grant, în acest sens? Este suficient să prevedem în procedura de selecție a 
Planului de afaceri situațiile în care pot fi modificate Planului de afaceri după 
aprobare? 
 
Răspuns întrebarea 69. Modificările planurilor de afaceri se pot face prin încheierea 
între administratorul schemei de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis a unui act 
adițional la contractul de subvenție. Situațiile care pot face obiectul modificării pot fi 
prevăzute în cadrul metodologiei de selecție sau/ și al contractului de subvenție. 
Aceste modificări nu trebuie să afecteze criteriile pe baza cărora au fost evaluate și 
selectate respectivele planuri de afaceri și nu trebuie să aducă schimbări elementelor 
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minime obligatorii conținute de fiecare plan, conform Ghidului Solicitantului Condițîi 
Specifice (misiunea socială/ programe sociale, problema socială a cărei rezolvare 
constituie misiunea socială a întreprinderii etc). 
 
Întrebarea 20. Este posibil că modificările din interiorul bugetelor de minimis să fie în 
sarcina administratorului schemei, fără să fie necesar act adițional între administrator 
și finanțator? 
 
Răspuns întrebarea 20. Da, modificările bugetelor de minimis sunt exclusiv în sarcina 
administratorului schemei. AM POCU recomandă că orice modificare a planului de 
afaceri aprobat inițial să se realizeze doar prin act adițional la contractul de subvenție. 
 
În concluzie : 
 
Modificările Planului de afaceri vor fi posibile după semnarea contractului de 
subvenție, prin încheierea unui act adițional la acesta.  Vom prevedea în contractul de 
subvenție condițiile în care se vor putea aduce modificări la Planul de afaceri, cu 
respectarea criteriilor pe baza cărora au fost evaluate și selectate. 
 
Referitor la prima întrebare adresată, personal încă nu am studiat Planul Dvs. de 
afaceri și nu pot să va răspund în mod cert. Cu siguranță va fi necesar că Dvs. să 
argumentați în solicitarea de AA modificările , reducerea numărului de bucăți produse 
de la 20 la 15 sau 10 , aducând argumente în cee ace privește faptul că modificările 
nu afectează obiectivele sociale și economice, și nici calitatea Planului de afaceri.  În 
situația în care veți pregăti această argumentație anterior semnării contractului de 
subvenție vom analiză speță în etapă actuală de consiliere, și dacă va fi cazul vom 
solicită consiliere metodologică în scris de la AMPOCU. 
 
Referitor la întrebarea 2.2, va fi  posibilă modificarea în aceleași condiții, cu 
argumentare din partea Dvs. 
 
  
3. Este decontat TVA-ul intracomunitar? Aș dori să achizitionez câteva 
echipamente din Cehia. 
 
Conform Ghid Solicitant SOLIDAR și Metodologie selecție ASIST, la capitolul de 
cheltuieli neeligibile se precizează : 
 
“ Nu sunt eligibile: 

a. taxa pe valoarea adăugată recuperabilă; „ 
 

Conform răspunsurilor la întrebări formulate de AMPOCU și postate pe site-ul ASIST 
redate mai jos: 
 
Întrebarea 25. TVA este cheltuială eligibilă aferentă subvenției (ajutorului) de minimis? 
 
Răspuns Întrebarea 25. TVA este cheltuială eligibilă, cu condiția respectării 
prevederilor legale în vigoare 
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În concluzie TVA este eligibil doar dacă este nerecuperabil. 
 
 
4. Ca o sugestie, dacă se poate să transmiteți mai departe către ADR, mie mi se 
pare nepotrivit pentru un atreprenor social să nu fie acționar majoritar în altă 
societate. Din punctul meu de vedere, cred că antreprenoriatul social este situat 
la un nivel superior de complexitate și responsabilitate față de antreprenoriatul 
simplu. Cred că oricine se orientează spre antreprenoriat social ar trebui mai 
întâi să treacă printr-o etapă antreprenorială simplă care să îi ofere o câțiva ani 
de experiență. 
 
Această speță a fost abordată cu AMPOCU pe tot parcursul anului 2020, și ei și-au 
menținut poziția. 
La semnarea contractului nu puteți fi acționar majoritar în altă societate. Vezi 
răspunsurile la întrebările 9, 11, 32, 42 și 81 din Lista de întrebări și răspunsuri 
AMPOCU postată pe site-ul ASIST și atașată la email. 
 
Cu toate acestea, conform răspunsului la întrebările  73 și 81 din aceeași lista, după 
semnarea contractului de subvenție puteți devein acționar majoritar în altă societate. 
Recomand totuși prudență în această direcție și în cazul în care veți opta pentru o 
astfel de abordare să solicităm anterior confirmarea răspunsului de către AMPOCU. 
 
Această poziție și abordare ne-a fost confirmată de către AMPOCU și în răspunsul 
primit astăzi la solicitarea de consiliere metodologică pe care am transmis-o referitor la 
speță ridicată de unul din câștigătorii concursului de Planuri de afaceri care deține 
Cabinet psihologic individual. 
 
 
5. În situația în care dețîn la acest moment o întreprindere individuală, 
considerați că în varianta implementării proiectului meu este necesar să 
desființez această întreprindere individuală? 
 
Conform răspunsurilor la întrebări formulate de AMPOCU și postate pe site-ul ASIST 
pentru semnarea contractului de finanțare este necesar să desființați Întreprinderea 
Individuală. 
 
Redau mai jos Întrebările cu răspuns: 
 
Întrebarea 11. Membrii fondatori/ membrii Consiliului Director al unui ONG 
(asociație/fundație) au calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi? 
Dar un PFA sau întreprindere individuală? 
Calitatea de asociat majoritar este atribuită entităților economice cu scop lucrativ, de 
tipul societăților comerciale constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 
1990. În ceea ce privește persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale 
(ÎI) şi întreprinderile familiale (IF) care își desfășoară activitatea economică potrivit 
prevederilor Ordonanței de urgență nr. 44/2008, proprietarii acestora dețîn integral 
(100%) entități economice cu scop lucrativ. 
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Răspuns Întrebarea 11. Asociațiile şi fundațiile constituie, potrivit art. 1 alin. (2) al 
Ordonanței nr. 26/ 200, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, având 
scop nelucrativ (potrivit Legii nr. 287/2009 – Noul Cod Civil). Membrii fondatori/ 
membrii Consiliului Director ai unui ONG (asociație/fundație) nu intră sub incidența 
următoarei restricțîi din Ghidul Solicitantului anterior menționat: ”Persoanele fizice care 
înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor 
întreprinderi, la dată semnării contractului de subvenție”. 
 
Întrebarea 32. Aplicantul (persoană înscrisă în grupul țintă) este proprietarul unei 
Întreprinderi Individuale/ PFA. Poate participa la curs și la competiția de planuri de 
afaceri? Dacă da, poate înființa un SES care are statut de SRL și să dețînă părțile 
sociale majoritare? 
Calitatea de asociat majoritar este atribuită entităților economice cu scop lucrativ, de 
tipul societăților comerciale constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 
1990. În ceea ce privește persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale 
(ÎI) şi întreprinderile familiale (IF) care își desfășoară activitatea economică potrivit 
prevederilor Ordonanței de urgență nr. 44/2008, proprietarii acestora dețîn integral 
(100%) entități economice cu scop lucrativ. 
 
Răspuns Întrebarea 32. Proprietarul unei Întreprinderi Individuale/ PFA poate participa 
la cursul de antreprenoriat și la competiția de planuri de afaceri, însă, pentru a 
beneficia de finanțare pentru implementarea planului de afaceri și înființarea unei 
întreprinderi sociale, trebuie să renunțe la statutul de proprietar al Întreprinderii 
Individuale/ PFA înainte de momentul semnării contractului de subvenție. În 
consecință, chiar dacă sunt asociați majoritari/ proprietari ÎI/ PFA la momentul înscrierii 
în Grupul Țintă sau la momentul depunerii planului de afaceri, persoanele fizice care 
înființează afaceri în cadrul Solidar Start-up nu trebuie să aibă calitatea de asociați 
majoritari în structura altor întreprinderi/ proprietari ÎI/ PFA la dată semnării 
contractului de subvenție. 
 
Ulterior întâlnirii pe ZOOM de săptămâna trecută, că urmare a speței ridicată referitor 
la cabinetul individual de psihologie, am cerut consiliere metodologică AMPOCU. 
Astăzi am primit răspunsul. În cadrul adresei de răspuns, AMPOCU tratează toate 
entitățile cu scop lucrativ și menține punctul de vedere anterior. 
 
În concluzie veți putea semna contractual de finanțare, doar dacă la dată semnării nu 
mai desfășurați activitate cu scop lucrativ, respectiv ați închis ÎI. 
 
 
6. În spiritul acordării bugetului proiectului la realitățile actuale ale pieței, 
considerați că se pot face anumite ajustări asupra acestuia (structura bugetului) 
anterior semnării contractului de finanțare prin ajutor de minimis, desigur fără 
să fie afectat în vreun fel orice criteriu de evaluare, standard impus sau indicator 
de realizare/rezultat? 
 
Conform răspunsurilor la întrebări formulate de AMPOCU și postate pe site-ul ASIST 
redate mai jos : 
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Întrebarea 69. Putem realiza modificări ale Planului de afaceri față de versiunea 
depusă și aprobată, în situația în care aceste modificări nu au impact privind domeniul 
de activitate și calitatea Planului de afaceri, așa cum a fost acesta evaluat și selectat? 
Este suficientă întocmirea unui Plan de afaceri între Beneficiar și Administratorul de 
grant, în acest sens? Este suficient să prevedem în procedura de selecție a Planului 
de afaceri situațiile în care pot fi modificate Planurile de afaceri după aprobare? 
 
Răspuns întrebarea 69. Modificările planurilor de afaceri se pot face prin încheierea 
între administratorul schemei de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis a unui act 
adițional la contractul de subvenție. Situațiile care pot face obiectul modificării pot fi 
prevăzute în cadrul metodologiei de selecție sau/ și al contractului de subvenție. 
Aceste modificări nu trebuie să afecteze criteriile pe baza cărora au fost evaluate și 
selectate respectivele planuri de afaceri și nu trebuie să aducă schimbări elementelor 
minime obligatorii conținute de fiecare plan, conform Ghidului Solicitantului Condițîi 
Specifice (misiunea socială/ programe sociale, problema socială a cărei rezolvare 
constituie misiunea socială a întreprinderii etc). 
 
Întrebarea 20. Este posibil că modificările din interiorul bugetelor de minimis să fie în 
sarcina administratorului schemei, fără să fie necesar act adițional între administrator 
și finanțator? 
 
Răspuns întrebarea 20. Da, modificările bugetelor de minimis sunt exclusiv în sarcina 
administratorului schemei. AM POCU recomandă că orice modificare a planului de 
afaceri aprobat inițial să se realizeze doar prin act adițional la contractul de subvenție. 
 
Având în vedere faptul că în Metodologia de selecție planuri de afaceri, nu am 
prevăzut posibilitatea modificării Planului de afaceri anterior semnării contractelor de 
subvenție, și că urmare a consultării telefonice cu OIR, la acest moment răspunsul la 
întrebarea Dvs. este : 
 
Modificările Planului de afaceri vor fi posibile după semnarea contractului de 
subvenție, prin încheierea unui act additional la acesta.  Vom prevedea în contractual 
de subvenție condițiile în care se vor putea adduce modificări la Planul de afaceri, cu 
respectarea criteriilor pe baza cărora au fost evaluate și selectate. 
 
  
7. Cum pot evidenția calitatea mea de acționar majoritar în cadrul viitoarei 
asociații non-profit pe care urmează să o înființez, în baza Legii 219/2015, 
respectiv OG 26/2000? 
 
Nu există noțiunea de acționar majoritar pentru ONG . Dumneavoastră este necesar 
să figurati că Membru fondator al ONG-ului și prin  statut să va revină 
responsabilitatea implementării proiectului pe toată durata de implementare, inclusiv în 
sustenabilitate. 
 
 
8. Care va fi procedura de achiziție ce va fi aplicată pentru achiziția bunurilor 
detaliate în planul de afaceri? 
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Nu vom impune parcurgerea unei proceduri de achiziții în sensul întocmirii unui dosar.  
 
Se va urmări și verifica respectarea rezonabilității prețurilor, existența unei prospectări 
de piață care se face în mod firesc de un antreprenor înainte de orice achiziție. 
 
De asemenea se va urmări evitarea conflictului de interese. 
 
Prin contractul de subvenție  vom prevedea  în mod clar modalitatea de urmărire și 
verificare a acestor 2 aspecte, fără a va impune o procedura complexă de achiziții. 
Această este de altfel și recomandarea AMPOCU. 
 
 9. Este vreo problema daca mi-am modificat resedinta intr-o alta localitate din 
Regiunea Nord-Vest? 

Singura obligație prevăzută în Ghidul Solicitantului este ca întreprinderile nou înființate 
să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban sau în 
mediul rural, în regiunea/ regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul. 
Conform metodologiei de recrutare a grupului tinta ASIST, criteriul de eligibilitate 
pentru a fi inclus în grupul țintă este  ca persoanele selectate să aibă reședința sau 
domiciliul în mediul rural sau în cel urban al regiunii Nord-Vest. În concluzie, 
modificarea resedinței în cadrul aceleiași regiuni (Nord-Vest) nu reprezinta o problemă 
de eligibilitate. 
 
10. Am obținut de la ONRC dovada privind disponibilitatea si rezervarea firmei. 
Denumirea aprobat de către ofițerul de la ONRC este ATIPIC SQUAD SRL. În 
planul de afacere a fost menționată denumirea de CUSĂTORIA SRL însă ofițerul 
de la ONRC nu a fost de acord să aloce aceasta denumire deoarece este prea 
apropiată de "căsătoria", sper că nu este o problemă pentru Dvs. (vă rog 
confirmați). 
 
Puteti pastra denumirea agreata de ofiterul ONRC. In acest sens va trebui sa intocmiti 
si sa ne transmiteti o nota explicativa privind modificarea denumirii din planul de 
afaceri. 
 
11. 1. Se pot implementa campanii de promovare online bugetate din Proiect pe 
un website/ pagina de facebook care sunt proprietatea altei Societati comerciale 
(in care voi fi actionar minoritar), dar care sunt licentiate/date spre folosinta cu 
titlu gratuit si pe termen nedeterminat catre intreprinderea sociala? 
 
Nu. Website-ul/pagina de facebook trebuie sa fie proprietatea intreprinderii sociale in 
conformitate cu planul de afaceri. Orice modificare adusa planului de afaceri se 
realizeaza prin act aditional la contractul de subventie care urmeaza a fi semnat cu 
intreprinderea sociala nou creata. 
 
11.2. Se pot lista sau prezenta pe aceste platforme produse/servicii care nu 
apartin ofertei comerciale a intreprinderii sociale, sau este obligatoriu ca toate 
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produsele/serviciile sa fie parte din oferta comerciala a noii intreprinderi 
sociale? 
Pagina de facebook si website-ul bugetat prin proiect vor promova activitatea 
intreprinderii sociale nou infiintate, nu activitatea altei firme. Website-ul si pagina de 
facebook trebuie sa respecte caracteristicile prezentate in planul de afaceri. 
 
11.3 Totusi mai am niste neclaritati vis-a-vis de brand, respectiv: 
1.In contextul in care Pagina de fb si website-ul sunt proprietatea intreprinderii 
sociale si promoveaza exclusiv oferta comerciala a acestuia si indeplinesc 
functiile enumerate in planul de afaceri, 
2. In contextul in care am o marca inregistrata la OSIM sub numele "marca", 
apartinand prototype studio, se poate: 
1. Oferirea dreptului de folosinta asupra marcii cu titlu gratuit de la prototype 
studio la intreprinderea sociala, ambele utilizand marca? (de exemplu PS: 
marca.com [3] si IS: marca.ro [4]) Fiecare website promoveaza produse si 
servicii diferite, dar complementare, sub acelasi brand. 
 
Motivele pentru care vreau sa fac asta: 
1.Aduc un plus de trafic si de incredere dispre societatea actuala (machetele 
mari de bronz), catre intreprinderea sociala (machetele mici- miniaturi). 
2.Aceste produse fiind complementare, se pot intari reciproc in timp sub acelasi 
brand. 
3.Pot elibera buget din planul de afaceri pe care sa il directionez catre altceva, 
de ex chirie. 
 
In cazul in care doriti sa faceti modificari in cadrul bugetului proiectului, respectiv 
renuntarea la anumite cheltuieli si suplimentarea altora, acestea pot fi obiectul unui act 
aditional la contractul de subventie cu respectarea conditiilor de eligibilitate pentru 
cheltuieli si a criteriilor de punctaj si selectie a planului de afaceri. Modalitatea 
concreta in care se va solicita, analiza si aproba actul aditional va fi stabilita in 
Metodologia de implementare a planurilor de afaceri care urmeaza sa fie elaborata si 
care va fi comunicata catre toti beneficiarii de subventie si publicata pe site-ul 
proiectului. 
 
12. Pot sa angajez o persoana apartinand unui alt grup vulnerabil decat cel 
prevazut in planul de afaceri? 
In principiu da, atata timp cat va pastrati obiectivul social prevazut in planul de afaceri, 
in baza caruia proiectul a fost evaluat, punctat si selectat. 
 
13. Bugetul planului de afaceri trebuie respectat intocmai sau pot exista 
modificari? 
Vor putea fi operate modificari in bugetul planului de afaceri dupa semnarea 
contractului de subventie, prin incheierea unui act additional la contractual de 
subventie si cu respectarea conditiilor de eligibilitate pentru cheltuieli si a criteriilor de 
punctaj si selectie a planului de afaceri. Modalitatea concreta in care se va solicita, 
analiza si aproba actul aditional va fi stabilita in Metodologia de implementare a 
planurilor de afaceri care urmeaza sa fie elaborata si care va fi comunicata catre toti 
beneficiarii de subventie si publicata pe site-ul proiectului. 
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Exemplul 1. daca am prevazut o anumita suma pentru salarii, dar daca va fi 
nevoie sa aloc o suma mai mare pentru acestea pot face act aditional? 
R: In principiu da, cu conditia ca modificarile sa nu afecteze scopul social , obiectivul 
economic si  criteriile de punctaj si selectie si cu incadrarea in valoarea subventiei 
aprobata 
 
Exemplu 2. daca am prevazut cheltuieli pentru un anumit tip de echipament, 
insa am gasit o alternativa pentru acesta, poate fi inlocuit cu un alt tip de 
echipament? 
In principiu da, cu conditia sa raspunda obiectivului economic din planul de afaceri si 
prin inlocuirea lui sa nu fie afectate criteriile de punctaj si selectie. 
 
Exemplul 3. daca nu am prevazut cheltuieli pentru o anumita categorie, pot 
reduce cheltuielile dintr-o alta categorie si muta acele cheltuieli in categoria 
respectiva? 
In principiu da, cu conditia respectarii conditiilor de eligibilitate a cheltuielilor si fara a 
afecta scopul social, obiectivul economic si criteriile de punctaj si selectie a planului de 
afaceri. 
 
 
14. Pentru semnarea contractului de finanțare, este suficient să depunem 
dovada înființării firmei și statutul de întreprindere socială? 
 
Pentru semnarea contractului de finantare trebuie sa aveti firma infiintata, iar din 
documentele de infiintare sa reiasa ca firma respecta definitia, principiile si criteriile 
economiei sociale conform Legii 2019/2015 privind economia sociala (in acest sens a 
fost transmis un model de act constitutiv). Atestatul de intreprindere sociala trebuie 
obtinut in termen de 4 luni de la semnarea contractului de subventie. 
 
15.    În condițiile în care pentru autorizarea codului CAEN de service auto 
procedura presupune și obținerea unor avize cu un termen de eliberare chiar și 
până la 90 de zile lucrătoare, se poate proceda la semnarea contractului cu 
codurile CAEN în proces de autorizare? 
 
Autorizare codului/codurilor CAEN prevazute in planul de afaceri se va realiza la 
infiintarea societatii in baza DECLARAŢIEI pe propria răspundere dată în temeiul 
prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare. Obtinerea avizelor pentru obtinerea autorizatiei de functionare 
este un proces diferit fata de autorizarea codurilor CAEN. 
 
16. Din informațiile care le dețineți dumneavoastră, pentru obținerea statutului 
de întreprindere socială, se poate obține chiar dacă codurile CAEN nu sunt 
autorizate? 
 
Legislatia nu precizeaza daca pentru obtinerea atestatului de intreprindere sociala 
codurile CAEN trebuie sa fie autorizate. Totusi, nu excludem aceasta posibilitate. 
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17. Il pot pune pe sotul meu administrator in firma creata? Mentionez ca el este 
asociat unic in alta firma. Sau eu trebuie sa figurez si asociat si administrator? 
 
Conform raspunsului la intrebarea formulata de AMPOCU si postata pe site-ul ASIST 
redata mai jos : 
Intrebarea 43: Persoana fizică al cărei PA a fost selectat, pe lângă faptul că trebuie să 
aibă calitatea de asociat majoritar, TREBUIE să fie și administrator al SES-ului? Există 
persoane, de ex. anumite profesii liberale sau angajați în anumite sisteme publice, 
care pot deține SRL-uri în calitate de asociat majoritar/unic însă nu pot avea calitatea 
de administrator. Pot astfel de persoane să înființeze un SES prin proiect și să 
desemneze o altă persoană pentru rolul de administrator? 
Raspuns: Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, persoana al cărei plan de 
afaceri este selectat spre finanțare trebuie să îndeplinească doar condiția privind 
calitatea de asociat majoritar. Nu există prevederi/ obligații conform cărora asociatul 
majoritar trebuie să dețină calitatea de administrator al întreprinderilor sociale nou 
create. 
 
Totusi, pentru a putea semna contractul de subventie si pentru a dobandi calitatea de 
reprezentant legal a proiectului este necesar sa figurati si dumneavoastra ca 
administrator al firmei beneficiare de ajutor de minimis. 
 
18. In planul de afaceri CAEN-ul figura 1822-  Fabricarea altor articole de 
imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp). Acum  lui 1822 ii corespunde  1413- 
Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp). E ok ? Nu 
stiu de ce, probabil s-a modificat. 
 
Avand in vedere ca in planul de afacere selectat spre finantare este trecut codul 
CAEN conform Rev. 1, respectiv CAEN 1822-  Fabricarea altor articole de 
imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp), iar in prezent se aplica CAEN Rev.2 caruia ii 
corespunde Codul CAEN 1413- Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv 
lenjeria de corp), puteti autoriza codul CAEN conform Rev 2, respectiv CAEN 1413- 
Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp). 
 
19. La ce banca trebuie deschis contul pentru acordarea subventiei?  
Pentru acordarea subventiei in vederea implementarii planului de afaceri nu sunteti 
conditionat sa aveti contul deschis la o anumita banca. 
 
20.1 Se pot face modificari la buget, in ce limita?  
 
In principiu da, cu conditia respectarii conditiilor de eligibilitate a cheltuielilor si fara a 
afecta scopul social, obiectivul economic si criteriile de punctaj si selectie a planului de 
afaceri. Modalitatea concreta de modificare si limitele vor fi stabilite in Metodologia de 
implementare a planurilor de afaceri. 
 
20.2 Pot modifica o imprimanta 3d in imprimanta laser? 
Echipamentul poate fi inlocuit cu conditia sa raspunda obiectivului economic din planul 
de afaceri si prin inlocuirea lui sa nu fie afectate criteriile de punctaj si selectie. 
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Nota : 
Modificarea planurilor de afaceri se va face in principiu dupa semnarea contractelor de 
subventie. 
Analizam posibilitatea de modificare in etapa de contractare. Vom solicita punctul de 
vedere al OIRPOCU. In situatia in care acesta va fi favorabil va vom instiinta. 
Modalitatea concreta de modificare va fi stabilita in Metodologia de implementare a 
planurilor de afaceri. 


