
LISTĂ ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI  
PROIECT POCU/82/3/7/103946 „Start Up Plus in Nord-Vest” 

lista nr. 2 din 21.09.2018 
 
 

Nr. Intrebare Raspuns 

1 Doresc sa imi deschid si un magazin on-line, cheltuielile cu pagina web 
si tot ce presupune magazinul on-line intra pe pct. 15.2 din lista cu 
cheltuielile eligibile? 
 

Cheltuielile cu pagina web si cu consultanta trebuie incadrate la pctul 3 
din Lista de cheltuieli eligibile (Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de 
servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu 
are expertiza necesară). Cheltuielile prevazute la 15.2 sunt destinate 
unor intreprinderi care nu au ca obiect de activitate operarea unor 
aplicatii informatice, dar folosesc alte tipuri de aplicatii informatice in 
accesoriu (contabilitate, gestiune baze de date, etc). 

2 Activitatea de consultanta trebuie bugetata respectand un anume 
procent maxim ? 
 

Nu exista procente prestabilite pentru alocarile bugetare pentru 
consultanta 
 

3 Achizitia de produse care sa constituie stocurile de materiale pentrun 
magazin on-line este eligibila?  
 

Cheltuielile in legatura cu mentinerea operationalitatii afacerii sunt 
eligibile (materii prime, stocuri, etc). 
 

4 Sesizez necorelarea intre texte apartinand a doua documente diferite 
din Metodologia concursului de planuri de afaceri: 
  In Metodologia de selectie a planurilor de afaceri care vor fi finantate   
  prin ajutor de minimis în proiectul POCU/82/3/7/103946 “Start-up  
  plus in Nord-Vest”” la 5.1 Conditii privind eligibilitatea participantilor 
  se solicita ca “la data depunerii planului de afaceri in concurs, 
  persoana sa nu fie actionar majoritar intr-o alta intreprindere; 
  3. GLOSAR DE TERMENI  b) actionar majoritar – persoana fizica sau  
  entitate juridica care detine sau controleaza dreptul de vot pentru mai 
  mult de 50% din totalul actiunilor unei societati comerciale organizata  
  pe actiuni. 
Pe cand in Declarație pe propria răspundere Anexa 4.10 trebuie 
declarat ca : 

„Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea 
de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării 
contractului de subvenție.” (Ghid conditii specifice Romania Start Up 
Plus) pag.10. Eventualele necorelari vor fi corectate in sensul celor 
precizate in ghid.  

 
Pe de alta parte, definitia actionarului majoritar din Metodologie a fost 
modificata in editia 2, dupa cum urmeaza: „actionar majoritar – 
persoana fizica sau entitatea juridica care deține un număr de acțiuni 
mai mare decât oricare alt acționar din aceeași societate. În situația în 
care, într-o societate cu răspundere limitată există doi acționari care 
dețin 50%, fiecare este acționar majoritar” 
 



   „În situația în care planul meu de afacere va fi selectat în vederea 
    finanțării, declar pe proprie răspundere că: 

                 Referitor la reprezentatul legal 
    NU voi avea calitatea de asociat majoritar în structura altor societăți   
    comerciale înființate în baza Legii societăților comerciale nr. 
    31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la 
    data semnării contractului de subvenție” 

Care este conditia corecta? (sper ca nu a doua, care ar elimina multi 
cursanti din competitie) 

5 Cheltuielile eligibile includ construirea unui imobil ; 
recompartimentarea , renovarea si/sau extinderea unui spatiu existent 
? Spatiul supus recompartimentarii , renovarii si/sau extinderii poate fi 
proprietatea cursantului ca persoana fizica ? 

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru construirea unui imobil. Cheltuielile 
pentru recompartimentarea , renovarea si/sau extinderea unui spatiu 
existent sunt eligibile (a se vedea categoria 8 din Lista cheltuielilor 
eligibile). Daca intre proprietar si intreprinderea nou creata exista un 
contract de chirie, comodat cheltuielile de recompartimentarea , 
renovarea si/sau extinderea unui spatiu existent pot fi eligibile 

6 Codul CAEN 4312 – Lucrari de pregatire a terenului  face parte din lista 
de Domenii prioritare. El include si activitati de executare a drenurilor 
pentru terenuri agricole. Nu exista riscul sa se interpreteze ca aceasta 
este o activitate care tine de productia agricola , care nu se finanteaza 
? 
 

Detalierea codului CAEN 4312 „Lucrari de pregatire a terenului Aceasta 
clasa include: -curatarea amplasamentelor -lucrari de mutare a 
pamantului: excavatii, umplere, nivelarea si imprejmuirea 
amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, dinamitari 
etc. -pregatirea santierelor pentru exploatari miniere: -indepartarea 
surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a 
santierelor miniere, cu exceptia amplasamentelor in al caror subsol se 
afla zacaminte de petrol si de gaze naturale Aceasta clasa include de 
asemenea: -executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul 
cladirilor -executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si 
forestiere Aceasta clasa exclude: -lucrari de foraj pentru extractia 
petrolului sau a gazului, vezi 0610, 0620 -decontaminarea solului, vezi 
3900 -forarea puturilor de apa, vezi 4221 -saparea puturilor, vezi 4399” 
nu are nimic cu excluderile de la art 5, al. 2 din Schema de minimis. 
 

 


