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1. Cum se cuantifica indicatorii de rezultat, per proiect, daca Solicitantul este o persoana fizica? 
De ex, o persoana fizica acceseaza acest tip de finantare si infiinteaza un IMM. Ce poate bifa 
la indicatorul 4.S.10 – IMM-uri create si functionale la 6 luni dupa terminarea sprijinului? 
Este evident ca va infiinta un singur IMM. 

2. Cum se coreleaza acest indicator cu tinta pentru locurile de munca create, care trebuie sa fie 
de minim 50% din persoanele care beneficiza de sprijin? Solicitantul, persoana fizica, ia in 
grupul tinta alte persoane fizice?  

3. Consideram ca lipseste un element esential din acest ghid, si anume solicitantul eligibil care 
poate fi o entitate juridical (in Ghidul Solicitantului – Conditii Generale se precizeaza ca 
Solicitantul trebuie sa fie o persoana juridica, nu o persoana fizica). Doar intr-o astfel de 
formula livrate intr-o maniera indicatorii prezentati in ghid pot fi asumati si doar astfel setul 
de activitati obligatorii poate fi coerent. Daca exista o entitate care gestioneaza finantarea 
nerambursabila, entitate care ia un grup tinta eligibil pe care-l trece prin toate masurile 
obligatorii, iar dintre aceste persoane, un anumit procent isi infiinteaza IMM-uri in domeniile 
creative, cu crearea de locuri de munca samd. In forma prezenta a ghidului nu consideram 
ca un astfel de proiect poate fi implementat si cel mai bun exemplu este Romania Start-up, 
care este practic acelasi ghid, dar in plus elementul care face posibil un astfel de proiect: 
entitatea juridica care acceseaza finanteaza si care furnizeaza (direct sau prin subcontractori) 
toate masurile de informare, consiliere, formare in antreprenoriat, asistenta in demararea 
unei afaceri samd.  

4. Va rugam inlocuiti termenul “rezidenta” cu cel de “resedinta” deoarece consideram ca este 
doar o traducere a unui termen din limba engleza care defineste insa o alta situatie a 
respectiei persoane. Conform art. 7, alin (1) din Codul Fiscal, o persoana fizica este rezidenta 
daca indeplineste (necumulativ) una din conditiile:  

 are domiciliul în România; 

 centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România; 

 este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 

de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul 

calendaristic vizat; 

 este cetăţean român care lucrează în străinătate, ca funcţionar sau angajat al României într-

un stat străin. 
5. Daca o persoana fizica este si beneficiar eligibil si grup tinta eligibil, cum se vor derula 

etapele obligatorii ale pachetului integrat business? Le va subcontracta? Le va achizitiona 
pur si simplu de la diversi furnizori? Cum are o persoana fizica capacitata si de a beneficia de 
aceste masuri si de a gestiona intreaga finantare necesara pentru a achizitiona aceste 
servicii?  

6. Cine va fi responsabil de constituirea acelui juriu impus prin ghidul solicitantului, daca 
beneficiar este o persoana fizica? De asemenea, cum intra el in competitie cu alte persoane 
fizice, daca proiectele sunt independente?  

7. Daca grantul de 25.000 euro se va acorda per plan de afacere, doar celor care au fost 
selectati de juriu, din ce resurse vor fi platite toate celelalte actiuni anterioare etapei de 
elaborare a planului de afacere? (ex consiliere, formare, etc); 
Mentionam ca in cadrul listei de cheltuieli eligibile aferente acestei propuneri de proiecte se 
regasesc doar cheltuieli pentru infiintarea de intreprinderi, nu si cheltuieli pentru Solicitant 
(ex: cheltuieli cu activitatile eligibile de consiliere/formare/mentorat, cheltuieli cu salariile 
Solicitantului, eventuale fee-uri pentru membrii juriului etc.). 



8. Daca grantul de 25.000 euro se va acorda per plan de afacere diferenta de buget de pana la 
50.000 euro pentru care actiuni este acordat si in ce conditii? 

9. La pagina 14, in cadrul etapei III va rugam sa descrieti ce tip de firma/afacere se poate 
realiza. Este permis doar IMM-ul sau se pot realiza si PFA-uri/II-uri? 

10. Avand in vedere ca bugetul maxim al unui proiect nu poate depasi 50.000 euro, grantul 
maxim pentru un plan de afaceri este 25.000 euro iar acesta este minim 70% din valoarea 
totala eligibila aprobata a proiectului de aici intelegem ca un singur membru al grupului tinta 
poate sa fie sustinut cu valoarea maxima acordata pentru infiintarea si exploatarea afacerii 
(avand in vedere ca in proiect mai sunt prevazute si costuri cu formarea, costuri indirecte, de 
informare si publicitate etc). Consideram ca bugetul alocat pe proiect este prea mic pentru a 
incuraja sustinerea unui numar mai ridicat de persoane care doresc sa isi realizeze afaceri 
(ex: sunt mai multe idei de afaceri foarte bune, care necesita fiecare cate 25.000 euro insa 
nu vor putea fi finantate). De asemenea, consideram ca nu este echitabil ca, de exemplu, un 
proiect care are doar 4 persoane in grupul tinta sa beneficieze de acelasi buget pe care il 
primeste un proiect care asigura sprijin pentru 10 persoane. 

11. Va rugam sa detaliati criteriile pe care se acorda finantarea pentru planurile de afaceri. In 
situatia in care exista 4 planuri de afaceri desemnate castigatoare, fiecare avand nevoie de 
circa 20.000 euro, cum se va face repartizarea bugetului intre acestea? Ramane la 
latitudinea Solicitantului modul de repartizare a grantului?  

12. La pagina 15 in Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice se precizeaza ca sustinerea 
financiara se acorda pentru 24 de luni. Va rugam sa precizati daca aceasta este durata 
minima de implementare a unui proiect intrucat la sectiunea 2.6.Perioada de implementare 
se precizeaza doar faptul ca proiectele vor avea o durata maxima de implementare de 36 
luni. Totodata, va recomandam sa reduceti aceasta perioada minima de implementare 
intrucat pot exista proiecte care pot atinge indicatorii intr-o perioada mai scurta de timp. 

13. La pagina 17, la tabelul cu alocarile temelor secundare, pentru ultima tema, 
“Nediscriminare”, destinata regiunilor mai putin dezvoltate, alocarea este de 0%. In situatia 
in care alocarea este intre 0% si 1%, pentru o construire corecta a bugetului, va rugam sa 
prezentati si zecimalele aferente. 

 
 


