Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o
manieră auto-sustenabilă
Titlul proiectului: “PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si
Sud-Vest Oltenia”
Contract POCU/449/4/16/128024 nr. 12888/30.08.2019

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI:

1. Pentru punctul 8, din lista cu documente necesare pentru depunere (“Declaratii pentru
proiect”) este suficienta depunerea Anexei 1 (primita in prima etapa de evaluare a
eligibilitatii)?
Lista cu documente pentru aplicantii ce indeplinesc conditiile de eligibilitate si detin certificatul de
formare solicitat in cadrul proiectului (se depun in mod obligatoriu de catre aceste persoane
alaturi de Anexele 1-4 de mai sus) de la paginile 19 – 20 din Metodologia de intocmire, evaluare
si selectie a planurilor de afaceri din cadrul proiectului este doar pentru persoanele care nu au
beneficiat de formare profesionala pe proiect.

2. In sectiunea “Modul de transmitere a aplicatiilor si continutul dosarului” este specificat
ca se vor trimite toate documentele in plic si pe adresa de
email phoenix@crucearosie.ro dovada transmiterii dosarului prin posta/curierat. In
ce consta aceasta dovada, copie dupa AWB de la curier? Sau e necesara scanarea si
trimiterea si pe email a tuturor documentelor trimise in plic?
Scanarea documentului de transmitere emis de firma de curierat

3. In cadrul Anexei 1_Scrisoare depunere plan de afaceri la punctul 2. Anexa 3_Planul de
afaceri împreună cu documentele de suport menționate în document specifica la 2.5
”Parteneriate”. La ce tip de parteneriate se face referire?
Pot fi mentionate parteneriatele pe care doriti sa le dezvoltati/incheiati. In aceasta faza
mentionati parteneriatele pe care le vizati si transmiteti eventuale acorduri de parteneriat pe care
le vizati pentru implementarea planului de afaceri/derularea activitatii intreprinderii sociale. De
exemplu, daca domeniul de activitate al structurii de economie sociala ar fi Centru de zi pentru
copii, puteti incheia un accord de colaborare cu o scoala.
4. In cadul Metodologiei de intocmire, evaluare si selectie a planurilor de afaceri, la
pagina 19 apare la Conținutul dosarului de înscriere (aplicației) si OPIS Planuri Afaceri
ID 128024 aplicant Nume/prenume pe care nu o regasesc in cadrul anexelor descarcate
si nici altundeva.Ce format se aplica acestui OPIS?

Nu avem un model tip pentru OPIS. OPISUL il intocmiti dvs. Nu este nu model tip. Lista de verificare
a documentelor de inregistrare este OPIS-ul.
5. La "Denumire entitate de economie sociala" se va scrie numele pe care urmeaza sal primeasca intreprinderea?
Da, la sectiunea I.2 Planul de afaceri, Denumire entitate de economie sociala din cadrul Planului
de afaceri propus in cadrul proiectului: “PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in
regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia”, contract de finanţare
POCU/449/4/16/128024 nr. 12888/30.08.2019 se va mentiona denumirea intreprinderii pe care
dvs. intentionati sa o dezvoltati.
6. Inainte de a trimite proiectul trebuie infiintata firma?
Entitatea de economie sociala va fi infiintata dupa selectia planurilor de afaceri
7. Conform Scrisorii pentru depunerea planului de afaceri, la Anexa 3 – Planul de
afaceri, trebuie atasate urmatoarele documente suport:
 Studiu de piata
 Studiu analize de piata
 Note de estimare valoare achizitie
Acestea sunt documente diferite fata de planul de afaceri sau se refera la sectiunile
incluse in planul de afaceri? In cazul in care sunt documente diferite, exista un template
pentru acestea?
Aceste documente sunt “diferite de planul de afaceri”, adica sunt documente suport care
justifica sumele alocate de dvs in buget pentru achizitii de produse si servicii, materii prime etc.
De exemplu:
Studiu de piata poate include urmatoarele elemente:
* analiza pietei: dimensiuni, evolutii, comportamente specifice;
* analiza concurentei: caracteristici, posibilitati, limite;
* analiza mediului: factori socio-politici, tehnologici, culturali etc.
-“Nota estimare valoare achizitie”- de exemplu: puteti estima necesarul de materie prima si
valoarea necesara a se aloca pentru achizitia de materie prima
Documentele mentionate nu sunt standardizate si incluse intr-un format de tip template.
8. Intrebare: planul de afacere trebuie mentionati cu nume si prenume angajatii?
Planul de afaceri nu contine numele angajatilor.
9. La Anexa 1 in Scrisoare de depunere se detaliaza la anexele planului de afaceri,
in afara de CV exista si alte tipuri de anexe care nu se pot atasa, spre exemplu 1.
Nota de estimare a valorii achizitiei - care reprezinta un document premergator
efectuarii achizitiei in cadrul dosarului de achizitie al fiecarui echipament. Eu spre
exemplu am atasat print-screen la ofertele preturilor gasite pe internet dupa care
am estimat bugetul. Exista vreun draft al acestei Note de estimare pe care trebuie

sa-l completez si atasez? Daca nu este obligatoriu ceea ce ati enumerat, va rog sa
imi transmiteti varianta editabila pentru a completa eu anexele pe care le depun.
Nu exista un model pentru Nota de estimare valoare achizitii. Ati procedat corect daca ati atasat
print-screen la ofertele preturilor gasite pe internet.
In Anexa 3 – Planul de afaceri, la punctul VIII.1. Bugetul Investitiei, se mentioneaza: Detaliati
costurile proiectului pe fiecare categorie de cheltuiala. Pentru completarea Bugetului investititie,
folositi Anexa 4 „Buget plan de afaceri” si transmiteti documentele justificative aferente (oferte
de preț, site-uri unde pot fi verificate prețurile propuse, nota analiza buget etc.).
10. Este necesar sa solicit o oferta de la o anumita firma pentru achizitiile pe care le
fac? Am o lista cu cele necesare firmei, caut orientativ preturile si sa le includ in
buget. In planul de afaceri am voie sa mentionez producatorul?
In Anexa 3 – Planul de afaceri, la punctul VIII.1. Bugetul Investitiei, se mentioneaza: Detaliati
costurile proiectului pe fiecare categorie de cheltuiala. Pentru completarea Bugetului investititie,
folositi Anexa 4 „Buget plan de afaceri” si transmiteti documentele justificative aferente (oferte
de preț, site-uri unde pot fi verificate prețurile propuse, nota analiza buget etc.). Ca urmare, este
necesar sa solicitati oferte de pret.
La sectiunea “Materii prime si materiale pentru realizarea produsului/ Furnizori de materii prime
si materiale” puteti mentiona producatorul (furnizorul).
11. Referitor la Cheltuieli eligibile, punctul „6.Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing
operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional
plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și
imobile)”, vreau sa va intreb daca pot bugeta un autoturism pentru tractat o
remorca necesara in proiect si transport materiale printr-un leasing operational pe
18 luni. Este eligibil un leasing operational pe o durata de 18 luni? Dusterul trebuie
sa fie doar pt transport marfa?
Este necesar sa identificati daca autovehiculul transporta marfuri sau materiale.
a) Daca transportati marfuri este necesar sa cititi cu atentie raspunsul de mai jos:
Mărfurile sunt bunuri pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate
spre vânzare magazinelor proprii.
Transportul de marfă poate face obiectul unui plan de afaceri finanțat prin schema de minimis
Solidar Start-up. Dar, „Schema de ajutor de minimis” nu se aplică și nu se acordă: pentru
activitățile pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
Deci, in ceea ce privește transportul de marfă, schema de ajutor de minimis nu se aplică și nu se
acordă pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. Atunci când o întreprindere
care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte
activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică
plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care
atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma
de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a

100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru
transportul rutier de mărfuri.
Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea pe o
perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate
cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 Euro în
cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra
cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul
urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naționale sau comunitare. Atunci când
o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost
desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii
respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării
documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între
costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu
depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru
achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
b) Daca materialele pe care le transporati nu se incadreaza la marfuri, atunci cheltuiala este
eligibila cu incadrare la:
- 4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decât terenuri imobile), obiecte de
inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru
investitii necesare functionarii întreprinderilor
Sau:
-6. Cheltuieli de leasing fara achizitie (leasing operational) aferente functionarii întreprinderilor
(rate de leasing operational platite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri
mobile imobile)
12. Cele 5 persoane care sunt angajate, trebuies plătite timp de 18 luni din banii obținuți
ca finanțare sau pot fi plătiți și din bani proprii ? Adica un exemplu de 12 luni din
banii obținuți și restul de 6 luni +6 luni din banii proprii ?
Locurile de muncă create în cadrul întreprinderilor nou înființate vor trebui menținute ocupate
minimum pe perioada minimă 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială,
precum și pe perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării
implementării proiectului. Planurile de afaceri includ cheltuielile salariale pentru cele 5 persoane
angajate, sens in care schema de minimis ofera cadrul de a se realiza in totalitate aceste cheltuieli
si de a se evita riscul de a nu se realiza ocuparea in integralitate.
13. Pentru persoanele din grupul vulnerabil (in speța persoana cu dizabilitati) dacă i se
asigura salariul in cadrul proiectului din bugetul elaborat, se poate încheia convenție
cu AJOFM in conformitate cu ART 85 Alin 2 din Legea 76 /2002 pentru subvenție ?

Nu se poate deconta salariul persoanei respective din doua surse: schema de ajutor de minimis
alocata prin proiect si subventii acordate de AJOFM. Insa, se poate aloca salariului o suma
suplimentara acordata din schema de minimis. Se urmareste evitarea dublei finantari.
14. Achiziția de containere modulare pentru desfășurarea activității de birou dar și cea
a serviciilor oferite și amplasate pe teren concesionat de la persoana fizica este
cost eligibil?
Achiziția de containere modulare pentru desfășurarea activității de birou dar și cea a serviciilor
oferite și amplasate pe teren concesionat de la persoana fizica, este cheltuiala eligibila si se
încadrează în categoria 4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și
imobile).
15. In planul de afaceri se poate include achizitia unei autoutilitare de 3.5 tone.
Achiziția de autoturisme/ autoutilitare este eligibilă cu condiția ca acel autoturism/ autoutilitară
să fie utilizat/ utilizată în scopul implementării planului de afaceri. Bunurile pot fi achiziționate
atât din spațiul comunitar, cât și din spațiul extra comunitar, cu condiția să fie noi. Achiziția de
autoturisme/ autoutilitare se încadrează în categoria 4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe
corporale (altele decât terenuri și imobile).
Cheltuiala este eligibila cu incadrare fie la ategoria 4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe
corporale (altele decât terenuri imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv
materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investitii necesare functionarii întreprinderilor, fie
la categoria 6. Cheltuieli de leasing fara achizitie (leasing operational) aferente functionarii
întreprinderilor (rate de leasing operational platite de întreprindere pentru: echipamente,
vehicule, diverse bunuri mobile imobile).
De asemenea, este necesar sa identificati daca autoutilitara transporta marfuri sau materiale.
Daca transportati marfuri este necesar sa cititi cu atentie raspunsul de mai jos:
Mărfurile sunt bunuri pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate
spre vânzare magazinelor proprii.
Transportul de marfă poate face obiectul unui plan de afaceri finanțat prin schema de minimis
Solidar Start-up. Dar, „Schema de ajutor de minimis” nu se aplică și nu se acordă: pentru
activitățile pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
Deci, in ceea ce privește transportul de marfă, schema de ajutor de minimis nu se aplică și nu se
acordă pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. Atunci când o întreprindere
care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte
activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică
plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care
atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma
de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a
100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru
transportul rutier de mărfuri.
Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea pe o
perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate

cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 Euro în
cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra
cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul
urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naționale sau comunitare. Atunci când
o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost
desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii
respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării
documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între
costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu
depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru
achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
16. Planul de afaceri si anexele aferente trebuie intocmite cu un anumit font, de o
anumita dimensiune si daca este necesar sa fie scris cu diacritice.
Nu este impus un anumit font de o anumita dimensiune si nici utilizarea de diacritice

