
 

 

Centralizator intrebari si raspunsuri 

Metodologie de evaluare si selectie a planurilor de afaceri – proiect InnoHub - Student inovator, Antreprenor de succes” 

 

Nr. 
crt. 

Intrebare Raspuns 

1.  Putem include in buget taxele si contributiile aferente salariatilor? 

Da, aceste cheltuieli se regasesc in Lista cheltuieli eligibile pentru infiintarea si 
dezvoltarea unei intreprinderi (categorii si subcategorii)  mentionata la capitolul 
V. CHELTUIELI ELIGIBILE din Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de 
afaceri. 

2.  

Nu este clar in paragraful de mai jos. Din cate am inteles in cadrul cursurilor, putem 
sustine salariile pe toate cele 18 luni din banii nerambursabili, dar in metodologie 
se vorbeste despre o perioada de 6 luni de sustenabilitate, perioada in care ar trebui 
sa sustinem noi afacerea. Iar in paragraful de mai jos informatiile sunt neclare: 
 
"Locurile de munca vor fi mentinute ocupate pentru o perioada de minim 12 luni 
consecutive, din care  minim 6 luni in etapa II de implementare si minim 6 luni in 
etapa III de implementare. Atat in perioada de 12 luni de implementare a planului 
de afaceri din cadrul etapei II cat si in perioada de sustenabilitate (etapa III) 
beneficiarul ajutorului de minimis trebuie sa asigure mentinerea locurilor de munca 
in parametrii asumati prin Planul de afaceri (norma de lucru, nivel salarial)." 
 
Intrebarea este daca putem utiliza fondurile nerambursabile si in perioada de 
sustenabilitate sau trebuie sa functionam independent. 

Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri, toate 
cheltuielile aferente infiintarii si functionarii intreprinderilor nou create, sunt 
eligibile daca sunt angajate de catre beneficiarul ajutorului de minimis intre 
momentul semnarii contractului de subventie si finalul celor 12 luni de 
functionare obligatorie pe durata implementarii proiectului. In perioada 
ulterioara celor 12 luni de functionare, respectiv pe durata celor 6 luni de 
sustenabilitate obligatorie, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura 
continuarea functionarii intreprinderii si va mentine ocuparea locurilor de 
munca create (norma de lucru, nivel salarial). 
Ajutorul de minimis se va cheltui in primele 12 luni de implementare de la 
semnarea contractului de subventie. 
Pe durata celor 6 luni de sustenabilitate se va asigura functionarea intreprinderii 
si mentinerea locurilor de munca create (norma de lucru, nivel salarial) din 
venituri/fonduri proprii. 

3.  

Exista procente impuse pentru utilizarea fondurilor nerambursabile (materii 
prime/salarii /utilaje)?  
Am reusit sa identific: 

 tema secundara - 15% in cazul TIC 

Nu se impun procente pentru utilizarea ajutorului de minimis.  
„tema secundara - 15% in cazul TIC” se refera la un procent din Ghidul 
Solicitantului Conditii specifice Innotech Student, anexa a Metodologiei de 
evaluare si selectie a planurilor de afaceri .  
Precizam ca procentele mentionate in Ghidul Solicitantului Conditii specifice 
Innotech Student nu se aplica concursului planurilor de afaceri.  

4.  Angajatii pot avea norma de minim 3h/zi? 
Da. Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri norma 
de lucru este de minim 3h/zi.  



 

 

5.  Se pot achizitona utilaje doar din Romania? 

Bunurile pot fi achizitionate atat din spatiul comunitar, cat si din spatiul 
extracomunitar, cu conditia sa fie noi. 
Recomandarea noastra este ca achizitia utilajelor din ajutorul de minimis sa se 
realizeze din spatiul comunitar. 

6.  Se pot achizitiona masini? Daca nu, se poate face leasing operational? 

 
Achizitia de autoturisme este eligibila cu conditia ca acel autoturism sa fie 
indispensabil activitatii si sa se utilizeze exclusiv  in scopul implementarii planului 
de afaceri, iar caracteristicile tehnice sa fie adecvate in raport cu activitatile 
derulate. 
 
De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca schema de minimis nu se aplica  
ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri ( 
cap. V, alin. 2, litera f – Schema de ajutor de  minimis Innotech Student ). 
 

7.  Firma este platitoare de TVA? 
Este alegerea fiecarui participant daca opteaza ca intreprinderea pe care 
doreste sa o infiinteze sa fie platitoare de TVA sau nu.  

8.  
Daca eu sunt administratorul firmei, dar din cate am citit, nu pot avea salariu, 
trebuie sa completez fisa postului? 

Fiind angajat in cadrul intreprinderii nou infiintate, atunci acesta va avea si salariu 
si i se va completa si fisa postului. 

9.  
Pot sa infiintez o firma de distributie cu 2 autoutilitare - 4941 Transporturi rutiere 
de marfuri? Deoarece am gasit in metodologie o noua lista in care acest domeniu 
nu se aplica. 

Codul CAEN 4941 este eligibil si se regaseste in Anexa 4  - Lista codurilor CAEN 
aferente directiilor de politica industriala mentionate in Strategia Nationala 
pentru Competitivitate 2014-2020 si Lista domeniilor si subdomeniilor de 
specializare inteligenta si Sanatate din Metodologia de evaluare si selectie a 
planurilor de afaceri. 
Achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri nu este eligibila, conform 
Schemei de ajutor de minimis Innotech Student. 

10.  

Deci nu putem infiinta un atelier de mobila spre exmemplu(achizitie cnc, 
autoutilitara)?  3109-fabricarea de mobila n.c.a. 
 
Trebuie sa alegem doar din a doua Lista- "Lista domeniilor si subdomeniilor de 
specializare inteligenta si sanatate"? De la punctul 1. Bioeconomie la punctul 5. 
Sanatate? 

Codul CAEN 3109 este eligibil. 
In Anexa 4 din Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri se 
regasesc lista codurilor CAEN si lista domeniilor si subdomeniilor de specializare 
inteligenta si Sanatate eligibile. 

11.  De asemenea, la achizitia utilajelor/autoutilitarei se plateste TVA? 
Depinde de unde preconizati ca veti realiza achizitia, de la un furnizor neplatitor 
de TVA sau de la un furnizor platitor de TVA.   
TVA-ul este eligibil doar daca este nedeductibil. 



 

 

12.  

Nu inteleg exact daca doar domeniile din tabelul de mai jos sunt cele eligible. 
In cazul lemnului si mobile, la ce se refera Eco-nano-tehnologii si materiale 
avansate? 
 

 
 

In Anexa 4 din Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri se 
regasesc lista codurilor CAEN si lista domeniilor si subdomeniilor de specializare 
inteligenta si Sanatate eligibile in cadrul concursului de planuri de afaceri eligibile. 
 
Tabelul prezentat se regaseste Ghidul Solicitantului Conditii specifice Innotech – 
anexa la Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri  si se refera la 
sectoare economice cu potential competitiv care se coreleaza cu domeniile de 
specializare. 

13.  

De asemenea, in codurile CAEN apare intradevar si 4941 – Transporturi rutiere de 
marfuri, dar in paragraful de mai jos vad ca ajutorul de minimis nu se aplica si nu se 
acorda pentru activitatile pentru achiztia de vehicule de transport de marfuri. 
 

 

Codul CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri este eligibil. 
Achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri nu este eligibila, conform 
Schemei de ajutor de minimis Innotech Student. 
 



 

 

14.  

De asemenea, am gasit in Metodologie urmatorul paragraf care face referire la 
atribuirea unui procent minim din minimis in fucntie de tema secundara FSE aleasa? 
Este corect? 
 

 

In Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri nu se impune un 
procent minim din ajutorul minimis pentru tema secundara FSE aleasa. 
 
Tabelul prezentat se regaseste Ghidul Solicitantului Conditii specifice Innotech – 
anexa la Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri  si se refera la 
procentele utilizate in cadrul Cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 
Innotech Student, asa cum este proiectul „ InnoHub Student -  Student inovator, 
Antreprenor de succes” 
Precizam ca procentele mentionate in Ghidul Solicitantului Conditii specifice 
Innotech Student nu se aplica concursului de planuri de afaceri. 

15.  
Iar pentru fisa postului - administrator nu se pune salariu si nici nu apare in buget, 
corect? 

Administratorul se poate incadra pe una din functiile create prin planul de afaceri 
si va avea aceleasi  drepturi si obligatii ca orice angajat. Functia de incadrare ca si 
salariat trebuie sa fie conforma cu cerintele legale. 
 Salariile se incadreaza la categoria 1 Cheltuieli cu salariile personalului nou 
angajat. 

16.  Putem fi admnistrator al firmei cu salariu? Intram la numarul de angajati? 
Da, Administratorul se poate incadra pe una din functiile create prin planul de 
afaceri. Avand calitatea de angajat in cadrul intreprinderii nou infiintate atunci se 
va cuantifica la numarul de angajati pentru care s-a optat in planul de afaceri. 



 

 

17.  

Mi-ati spus mai sus ca putem achizitiona o masina, dar in metodolgie scrie ca putem 
face doar leasing operational. Cum este corect? 

 
 

Ambele variante.  
Achizitia de autoturisme se incadreaza in categoria 4. Cheltuieli cu achizitia de 
active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile). 

18.  

De asemenea, am gasit in Metodologie urmatorul paragraf care face referire la 
atribuirea unui procent minim din minimis in fucntie de tema secundara FSE aleasa?  
Este corect?  
Ce reprezinta aceste procente "pondere minima pe proiect"?  
Avem pana la urma procente impuse pentru utilizarea fondurilor 
nerambursabile(materii prime/salarii/utilaje)? 

 

In Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri nu se impune un 
procent minim din ajutorul minimis in functie de tema secundara FSE aleasa. 
 
Tabelul prezentat se regaseste Ghidul Solicitantului Conditii specifice Innotech.  
 
Precizam ca procentele mentionate in Ghidul Solicitantului Conditii specifice 
Innotech Student nu se aplica concursului de planuri de afaceri. 

19.  

6. Din cate inteleg din paragraful de mai jos, banii trebuiesc rambursati doar daca 
eu, admnistratorul nu reuseste sa mentina nivelul de angajati si nivelul salariar. 
Ce se intampla daca un angajat sau mai multi isi dau demisia, sau se intampla o 
anumita problema in perioada de sustenabilitate? 

Paragraful mentionat se refera la cheltuielile generate de activitatea de 
monitorizare a intreprinderilor in perioada de sustenabilitate de 6 luni ale 
administratorului schemei de antreprenoriat/schemei de minimis. 
 



 

 

 

Pe durata celor 6 luni de sustenabilitate se va asigura functionarea intreprinderii 
si se vor mentine locurile de munca create (norma de lucru, nivel salarial). 
In cazul in care, pe parcursul celor 6 luni, locul/ locurile de munca create in cadrul 
intreprinderii se vacanteaza, totusi, din diverse cauze sau se suspenda, 
beneficiarul  are un termen de maximum 30 de zile calendaristice sa ocupe locul/ 
locurile de munca vacante, pastrand numarul, norma de lucru si nivelul salarial. 
 
Nerespectarea prevederilor cu privire la pastrarea locurilor de munca asumate 
prin planul de afaceri in parametri asumati (norma de lucru; nivel salarial)  
constituie motiv pentru recuperarea integrala a ajutorului de minimis acordat. 

20.  Conteaza la punctajul proiectului daca angajatii au norma de 3 ore/zi sau 8 ore/zi? 
Norma de lucru a angajatiilor se stabileste in functie de specificul activitatii 
intreprinderii. Conform Metodologiei, norma de lucru nu poate fi mai mica de 
3h/zi. 

21.  

Cum sunt impartite perioada dedicata stagiilor de practica / mentoratul si 
consilierea si infiintarea interprinderilor in acceasi perioada? 
Pentru studentii in an terminal este foarte dificil acest program. Eu spre exemplu 
am sustinerea dizertatiei fix in acea perioada... 

Informatiile se gasesc in capitolul XI. CALENDARUL CONCURSULUI DE PLANURI 
DE AFACERI. 

22.  

In metodologia de evaluare a planului este specificat faptul ca toate cheltuielile 
trebuie sa prezinte o oferta, dar pentru cheltuielile cu amenajarea nu gasesc un 
model de deviz ca exemplu. Puteti sa imi spuneti daca trebuie sau nu respectata o 
anumita forma(un sablon special) pentru un deviz sau este ok cel practicat de 
firmele din constructii. 

Nu se impune o anumita forma (un sablon special) pentru un deviz. 

23.  
Daca depun PA pentru Regiunea Sud Muntenia, pentru concurs, e ok sa am 
domiciliul / resedinta in Bucuresti? 

Da, se poate. 



 

 

24.  
Angajatii inclusi in proiectul " InnoHub - Student inovator, Antreprenor de succes" 
pot fi doar cu norma intrega sau pot fi si part-time? 

Persoanele pot fi angajate atat full-time, cat si part-time, cu conditia ca norma sa 
fie respectata intocmai si in cele 6 luni de sustenabilitate dupa cele 12 luni de 
implementare, conform planului de afaceri. 
Conform Metodologiei, norma de lucru nu poate fi mai mica de 3h/zi. 

25.  

In anexa 1- bugetul detaliat PA, este predefinita categoria de cheltuieli "Amortizare 
de active aferente functionarii intreprinderilor". In cazul in care completam 
cheltuiala cu amortizarea, practic marim valoarea totala a cheltuielilor afacerii. 
Suma aferenta amortizarii trebuie astfel sa fie suportata din contributia proprie? 
Cum trebuie sa privim aceasta cheltuiala? 

Avand in vedere ca din ajutorul de minimis se achizitioneaza utilaje, nu se pot 
deconta si cheltuielile aferente cu amortizarea acestora, deoarece constituie 
dubla finantare. 

26.  
In capitolul II.11. PROIECTII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA, introducem veniturile 
si cheltuielile sub forma de text? Sau este recomandat sa le calculam intr-un tabel 
pe care apoi sa o incarcam ca anexa a planului de afaceri in platforma? 

La capitolul PROIECTII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA veniturile si cheltuielile se 
pot introduce sub forma de text sau se pot incarca fisiere in format excel sau pdf. 
in sectiunile specifice din platforma. 
 

27.  
Am vazut pe site-ul dumneavoastra ca derulati 3 proiecte in cadrul programului 
Innotech Student. As vrea sa stiu daca ma pot inscrie cu acelasi plan de afacere la 
toate cele 3 concursuri organizate de dumneavoastra, pentru mai multe sanse? 

Conform metodologiei de selectie si evaluare a planurilor de afaceri:  
“Un candidat poate participa la concursul planurilor de afaceri cu un singur plan 
de afaceri.” 

28.  Cate oferte de pret atasam in anexe ?   
O oferta pentru fiecare cheltuiala din planul de afaceri,  cu exceptia cap. II.1, II.2, 
II.7, II.8, II.9, II.11, II.12, II.13, conform Grila de evaluare Faza A – Criterii de 
evaluare administrativa. 

29.  

Se pot asocia mai multe coduri CAEN? De exemplu 8623 - activitati de asistenta 
stomatologica deservita de 3250 - productia de dispozitive, aparate si instrumente 
medicale si stomatologice, adica cabinet stomatologic cu laborator de tehnica 
dentara propriu. 

Da, un plan de afaceri poate include mai multe coduri CAEN eligibile din Anexa 4, 
cata vreme obiectul/obiectele de activitate nu contravine/ contravin prevederilor 
Ghidului Solicitantului privind activitatile pentru care nu se aplica si nu se acorda 
finantare in cadrul schemei de ajutor de minimis Innotech Student. Codurile CAEN 
trebuie sa fie, insa, complementare in cadrul planului de afaceri si sa contribuie 
la realizarea obiectivului de activitate propus. 

30.  Utilizarea de panouri solare ar aduce vreun beneficiu in clasificarea participantilor ? 
Se puncteaza doar daca contribuie la realizare criteriului „Prezentarea temelor 
orizontale si secundare”. 

31.  
Care este perioada minima in care  trebuie mentinuti angajatii? De exemplu in cazul 
in care unul nu isi indeplineste corespunzator atributiile si eventual sa-l inlocuiesc 
cu altcineva. 

Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri elaborate: 
„Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, la cel tarziu 6 
luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin numarul minim 
de persoane asumat prin planul de afaceri proportional cu valoarea ajutorului de 
minimis aprobat. Locurile de munca vor fi mentinute ocupate pentru o perioada 
de minim 12 luni consecutive, din care minim 6 luni in etapa II de implementare 
si minim 6 luni in etapa III de implementare. Atat in perioada de 12 luni de 



 

 

implementare a planului de afaceri din cadrul etapei II cat si in perioada de 
sustenabilitate (etapa III) beneficiarul ajutorului de minimis trebuie sa asigure 
mentinerea locurilor de munca in parametrii asumati prin Planul de afaceri 
(norma de lucru, nivel salarial). „ 
 
In cazul in care locul/ locurile de munca create in cadrul intreprinderii se 
vacanteaza, totusi, din diverse cauze sau se suspenda, beneficiarul are un termen 
de maximum 30 de zile sa ocupe locul/ locurile de munca vacante, pastrand 
numarul si tipul acestora pentru care a primit punctaj in planul de afaceri. 
 

32.  Dupa ce criterii se face departajarea participantilor la egalitate de puncte? 

Selectarea proiectelor cu punctaje egale se va face in ordinea descrescatoare a 
punctajului obtinut, prevaland: 
• Punctajul obtinut la criteriul 4.3 din Anexa 3 - Grila de evaluare Faza B – Criterii 
de evaluare tehnico-financiara 
• Ponderea investitiilor in echipamente din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise 
in bugetul planului de afaceri 

33.  
Doresc sa sugerez, daca se poate afisarea unui model de plan de afaceri in format 
Word pe platforma proiectului, pentru facilitarea respectarea structurii, a 
completarii corecte si complete a planului. 

Modelul de plan de afaceri a fost publicat in format pdf. pe plaforma de concurs 
si se poate descarca din  sectiunea „Metodologie” . 

34.  
Pentru a deschide o clinica medicala, administratorul acesteia trebuie sa fie medic, 
ceea ce eu nu sunt inca. Poate fi administrator o persoana care detine deja o 
afacere? In concluzie, pot fi eu proprietar iar un medic administrator? 

Persoana fizica al carei plan de afaceri a fost selectat in vederea finantarii va 
trebui sa aiba calitatea de asociat majoritar si administrator. 
De asemenea, persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba 
calitatea de asociati majoritari in structura altor intreprinderi, la data semnarii 
contractului de subventie. 

35.  
Sub ce forma trebuie atasata dovada ofertelor? Trebuie oferta nominala sau e de 
ajuns sa atasam print screen-uri cu preturile echipamentelor? 

Oferta se va atasa in format pdf. Poate fi oferta nominala sau un print screen cu 
pretul si caracteristicile echipamentelor. 

36.  

cate proiecte finantate sunt pentru fiecare suma in parte? 
nu s-a spus in niciun moment la inscriere in proiect transparent ca va conta nr de 
angajati astfel incat cei cu 2 au mai putine sanse ca cei cu 5! 
este egalitate de sanse acest lucru? 

Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri 
elaborata pe baza  Cererii de Finantare a proiectului InnoHub - Student 
inovator, Antreprenor de succes”, cod SMIS 140381, s-a stabilit un 
cuantum maxim de 6.296.550,00 lei reprezentand subventii pentru 
castigatorii concursului planurilor de afaceri, echivalentul a 13 planuri de 
afaceri, finantate cu valoarea maxima de 484.350 lei (100.000 euro). De 
asemenea conform cererii de finantare si metodologiei de selectie, 



 

 

trebuie indepliniti indicatorii “4S116 - Cursanti/Studenti/cercetatori etc., 
care isi gasesc un loc de munca, la incetarea calitatii de participant – 13” 
si “4S144 - Locuri de munca create si existente  urmare a sprijinului primit 
de IMM-uri la 6 luni dupa terminarea sprijinului – 52” , rezultand un numar 
de 65 angajati. 
 
Mentionam faptul ca principiul egalitatii de sanse si nediscrimirarii a fost 
respectat atat in elaborarea Metodologiei de selectie si evaluare a planurilor de 
afaceri, cat si in criteriile de evaluare. Metodologia de selectie si evaluare a 
planurilor de afaceri si anexele aferente au fost publicate in conformitate cu 
graficul de derulare a activitatilor, respectand principiul transparentei. 
 
Precizam faptul ca numarul de angajati asumati de catre participantii in cadrul 
planurilor de afaceri reprezinta doar un criteriu de departajare in vederea 
evaluarii si selectarii planurilor care urmeaza sa fie finantate, in vederea atingerii 
indicatorilor prevazuti in cadrul proiectului, cat si pentru viabilitatea si 
sustenabilitatea planului de afaceri 

37.  

cate luni trebuie asigurata sustenabilitatea angajatilor - 6 luni+9 luni = 15 luni? 
9 luni peste cele 6 luni initiale de sustenabilitate? 
nu s-a spus in niciun moment la inscriere in proiect, clar si transparent ca vor fi mai 
multe luni de sustenabilitate! 

Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri elaborate se 
mentioneaza la pag. 13, “q) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 
6 luni, in care beneficiarul sa asigure continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu 
obligatia mentinerii locurilor de munca (inclusiv norma de lucru si nivelul salarial 
din perioada implementarii)”. 
In Erata la Metodologia de evaluare si selectie a Planurilor de afaceri din data de 
29.04.2022, se precizeaza ca “Pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul 
ajutorului de minimis are obligatia de a implementa planul de afaceri selectat si 
de a asigura sustenabilitatea, respectiv: continuarea functionarii afacerii, inclusiv 
mentinerea locurilor de munca create, pe o perioada de minimum 6 luni de la 
finalizarea perioadei obligatorii de functionare a afacerii de 12 luni. Astfel, 
activitatile propuse prin planul de afaceri selectat si aprobat in cadrul proiectului 
se vor mentine pe o perioada de cel putin 18 de luni de la data infiintarii 
intreprinderii si vor fi functionale inca 9 luni de la finalizarea implementarii 
proiectului.” 
Asa cum rezulta din cele mentionate mai sus, perioada de 6 luni de sustenabilitate 
presupune obligatia mentinerii locurilor de munca (inclusiv norma de lucru si 



 

 

nivelul salarial din perioada implementarii), iar cele 9 luni din Erata fac referire la 
functionalitatea intreprinderii. 

38.  

cum adica cheltuielile cu amenajarea sunt eligibile??? 
conform ghidului legat de achizitii acestea nu erau... vreti sa spuneti ca daca 
inchiriez un spatiu si am 5 angajati, adica sunt avantajat de punctaj, pot sa amenajez 
un spatiu care nu este al meu, este inchiriat, iar unul cu 2 angajati care are nevoie 
doar sa-si puna startupul in implementare si nici nu vrea bani pe amenajare e 
dezavantajat, desi el nu duce banii europeni aiurea in amenajari! 
 
reveniti clar cu un document cu toate cheltuielile eligibile si plafoanele conform 
principiilor transparentetei! 
 

Cheltuielile cu amenajarea/recompartimentarea unui spatiu, in scopul 
implementarii planului de afaceri sunt eligibile daca pentru realizarea acestora nu 
este necesara autorizatie de constructie.  
 
Aceste cheltuieli se incadreaza in lista de cheltuieli eligibile din Schema de ajutor 
de minimis Innotech Student. 
Aceste cheltuieli nu fac obiectul acordarii unui punctaj suplimentar. 

39.  
daca suntem in 9 mai si avem clarificari, nu este normal sa prelungiti data de 
depunere sa fie clar pentru toata lumea? 

S-a publicat Erata nr. 3 cu privire la modificarea perioadei de depunere a 
planurilor de afacere. 

40.  
platforma de concurs nu a fost functionala inainte de deschiderea liniei pentru a da 
sansa tuturor sa se familiarizeze cu ea ca si instrument de lucru tinand cont ca avem 
intrebari si neclaritati se prelungeste depunerea? 

Platforma a fost deschisa din data de 02.05.2022, iar pana la data 09.05.2022, ora 
11:00 se puteau trimite intrebari pe adresa proiectului. 
S-a publicat Erata nr. 3 cu privire la modificarea perioadei de depunere a 
planurilor de afacere. 

41.  

metodologia de concurs nu prevede clar cate planuri vor fi finantate pentru fiecare 
suma 
x... pentru 40.000 euro 
y... pentru 60.000 euro 
etc. 
nu doar atat, dar ati trecut puntaj superior celor care isi deschid cu mai multi 
angajati, prin urmare cel care vrea sa depuna cu 40.000 euro NU MAI ARE aceleasi 
sanse egale ca cel care vrea sa depuna cu 100.000 euro - ceea ce nu ati comunicat 
la inscrierea in grupul tinta, ca va fi criteriu de punctaj... la inscriere persoana care 
isi dorea sa deschida doar cu 2 angajati e clar ca s-a inscris gresit in acest proiect, 
putea sa aleaga foarte bine un alt proiect unde nu exista astfel de criterii. 

Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri 
elaborata pe baza  Cererii de Finantare a proiectului InnoHub - Student 
inovator, Antreprenor de succes”, cod SMIS 140381, s-a stabilit un 
cuantum maxim de 6.296.550,00 lei reprezentand subventii pentru 
castigatorii concursului planurilor de afaceri, echivalentul a 13 planuri de 
afaceri, finantate cu valoarea maxima de 484.350 lei (100.000 euro). De 
asemenea conform cererii de finantare si metodologiei de selectie, 
trebuie indepliniti indicatorii “4S116 - Cursanti/Studenti/cercetatori etc., 
care isi gasesc un loc de munca, la incetarea calitatii de participant – 13” 
si “4S144 - Locuri de munca create si existente  urmare a sprijinului primit 
de IMM-uri la 6 luni dupa terminarea sprijinului – 52” , rezultand un numar 
de 65 angajati. 
 



 

 

Mentionam faptul ca principiul egalitatii de sanse si nediscrimirarii a fost 
respectat atat in elaborarea Metodologiei de selectie si evaluare a planurilor de 
afaceri, cat si in criteriile de evaluare. Metodologia de selectie si evaluare a 
planurilor de afaceri  si anexele aferente au fost publicate in conformitate cu 
graficul de derulare a activitatilor, respectand principiul transparentei. 
 
Precizam faptul ca numarul de angajati asumati de catre participantii in cadrul 
planurilor de afaceri reprezinta doar un criteriu de departajare in vederea 
evaluarii si selectarii planurilor care urmeaza sa fie finantate, in vederea atingerii 
indicatorilor prevazuti in cadrul proiectului, cat si pentru viabilitatea si 
sustenabilitatea planului de afaceri. 

42.  
nu a fost mentionat in baza a ce criteriu s-a schimbat faptul ca sustenabilitatea 
locurilor de munca de prelungeste de la 6 luni la 9 luni 

 
Perioada de sustenabilitate de 6 luni nu s-a modificat. 
Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri elaborate se 
mentioneaza la pag. 13, “q) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 
6 luni, in care beneficiarul sa asigure continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu 
obligatia mentinerii locurilor de munca (inclusiv norma de lucru si nivelul salarial 
din perioada implementarii)”. 
In Erata la Metodologia de evaluare si selectie a Planurilor de afaceri din data de 
29.04.2022, se precizeaza ca “Pentru a beneficia de ajutor de minimis, 
beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a implementa planul de afaceri 
selectat si de a asigura sustenabilitatea, respectiv: continuarea functionarii 
afacerii, inclusiv mentinerea locurilor de munca create, pe o perioada de 
minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de functionare a afacerii de 
12 luni. Astfel, activitatile propuse prin planul de afaceri selectat si aprobat in 
cadrul proiectului se vor mentine pe o perioada de cel putin 18 de luni de la data 
infiintarii intreprinderii si vor fi functionale inca 9 luni de la finalizarea 
implementarii proiectului.” 
 
Asa cum rezulta din cele mentionate mai sus, perioada de 6 luni de sustenabilitate 
presupune obligatia mentinerii locurilor de munca (inclusiv norma de lucru si 
nivelul salarial din perioada implementarii), iar cele 9 luni din Erata fac referire la 
functionalitatea intreprinderii. 

 



 

 

43.  care este manualul de utilizare al platformei de concurs si cand a fost el publicat? 

Nu a fost necesara publicarea unui manual de utilizare al platformei de concurs. 
Platforma are un caracter intuitiv si userfriendly, putand fi foarte usor de urmarit 
pasii de introducere si transmitere a planului de afaceri, nefiind necesara 
publicarea unui manual de utilizare. 

44.  
cum putem atasa/insera oferte de pret, imagini si poze relevante, dosar personal, 
alte informatii in platforma? aceasta este doar text?? 

Platforma permite incarcarea fisierelor excel si pdf.: 
-sectiunea „Incarcati fisele de post – Anexa 1c” 
-in ultima pagina a planului de afaceri din cadrul platformei sunt prevazute 
urmatoarele sectiuni pentru incarcarea documentelor:n„Incarcati bugetul 
proiectului (pdf, xls)” si  „Incarcati documente (pdf)” 
 

45.  care este numarul lunilor de sustenabilitate pentru angajati: 6 luni sau 9 luni? 

Perioada de sustenabilitate este de 6 luni. 
 
Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri elaborate se 
mentioneaza la pag. 13, “q) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 
6 luni, in care beneficiarul sa asigure continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu 
obligatia mentinerii locurilor de munca (inclusiv norma de lucru si nivelul 
salarial din perioada implementarii)”. 
In Erata la Metodologia de evaluare si selectie a Planurilor de afaceri din data de 
29.04.2022, se precizeaza ca “Pentru a beneficia de ajutor de minimis, 
beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a implementa planul de afaceri 
selectat si de a asigura sustenabilitatea, respectiv: continuarea functionarii 
afacerii, inclusiv mentinerea locurilor de munca create, pe o perioada de 
minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de functionare a afacerii de 
12 luni. Astfel, activitatile propuse prin planul de afaceri selectat si aprobat in 
cadrul proiectului se vor mentine pe o perioada de cel putin 18 de luni de la data 
infiintarii intreprinderii si vor fi functionale inca 9 luni de la finalizarea 
implementarii proiectului.” 
 
Asa cum rezulta din cele mentionate mai sus, perioada de 6 luni de sustenabilitate 
presupune obligatia mentinerii locurilor de munca (inclusiv norma de lucru si 
nivelul salarial din perioada implementarii), iar cele 9 luni din Erata fac referire la 
functionalitatea intreprinderii. 

46.  care este suma maxima ce poate fi platita pe mp la chirie? 
Nu exista un plafon pentru mp la chirie, dar cheltuielile cu chiria/inchirierea de 
sedii trebuie trebuie sa fie rezonabile si justificate, ca orice cheltuiala prevazuta 
in planul de afaceri.  



 

 

47.  odata completate sectiunile in platforma se pot modifica? 
Da, doar in cazul in care nu s-a apasat butonul „ Trimite”. 
Daca s-a apasat butonul „Trimite”  nu se mai pot efectua modificari la planul de 
afaceri.  

48.  putem insera anumite grafice cu evolutia pietei? Platforma permite incarcarea de fisiere excel si pdf. 

49.  

Cum se poate in platforma sa folosim alt tip de informatie relevanta nu doar text? 
Platforma este restrictiva si nu putem adauga un grafic relevant sau un tabel 
structurat cu partea de promovare etc. alt tip de imagine vizuala? 
Cum se procedeaza? 

Platforma are un caracter intuitiv si userfriendly, putand fi foarte usor de urmarit 
pasii de introducere si transmitere a planului de afaceri, nefiind necesara 
publicarea unui manual de utilizare. 
Platforma permite incarcarea fisiererlor excel si pdf.: 
-in ultima pagina a planului de afaceri din cadrul platformei sunt prevazute 
urmatoarele sectiuni pentru incarcarea documentelor: „Incarcati bugetul 
proiectului (pdf, xls)” si  „ Incarcati documente (pdf)”. 

50.  Unde trecem experienta relevanta, diplome, adeverinte etc? La sectiunea din ultima pagina, „Incarcati documente (pdf)”. 

51.  Unde citim despre cum functioneaza platforma? 

Platforma are un caracter intuitiv si userfriendly, putand fi foarte usor de urmarit 

pasii de introducere si transmitere a planului de afaceri, nefiind necesara 

publicarea unui manual de utilizare. 

52.  Nu trebuia aceasta deschisa de mult? Avem cateva zile la dispozitie sa facem tot. 

Platforma a fost deschisa din data de 02.05.2022, iar perioada de depunere a 
planurilor de afacere  este specificata in Calendarul concursului de planuri de 
afaceri. Perioadele din calendarul concursului au fost stabilite avand in vedere 
principiul egalitatii de sanse pentru toti cursantii si finalizarea cursurilor de 
Competente antreprenoriale, financiare si juridice in cadrul proiectului, realizarea 
activitatilor previzionate dupa derularea concursului de planuri de afaceri si 
anuntarea listei de castigatori, precum si luand in considerea necesitatea 
infiintarii firmelor nou create pana la data de 30.06.2022, conform Schemei de 
ajutor de minimis. 

53.  Sustenabilitatea sa tinem angajatii este 6 luni?Ca nu inteleg din erata 

Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri elaborate se 
mentioneaza la pag. 13, “q) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 
6 luni, in care beneficiarul sa asigure continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu 
obligatia mentinerii locurilor de munca (inclusiv norma de lucru si nivelul 
salarial din perioada implementarii)”. 
In Erata la Metodologia de evaluare si selectie a Planurilor de afaceri din data de 
29.04.2022, se precizeaza ca “Pentru a beneficia de ajutor de minimis, 



 

 

beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a implementa planul de afaceri 
selectat si de a asigura sustenabilitatea, respectiv: continuarea functionarii 
afacerii, inclusiv mentinerea locurilor de munca create, pe o perioada de 
minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de functionare a afacerii de 
12 luni. Astfel, activitatile propuse prin planul de afaceri selectat si aprobat in 
cadrul proiectului se vor mentine pe o perioada de cel putin 18 de luni de la data 
infiintarii intreprinderii si vor fi functionale inca 9 luni de la finalizarea 
implementarii proiectului.” 
 
Asa cum rezulta din cele mentionate mai sus, perioada de 6 luni de sustenabilitate 
presupune obligatia mentinerii locurilor de munca (inclusiv norma de lucru si 
nivelul salarial din perioada implementarii), iar cele 9 luni din Erata fac referire la 
functionalitatea intreprinderii. 

54.  
De ce punctati ca la startup nation nr de angajati?Este corect asa ceva? 
De ce nu aveti clar cate planuri se acorda pt fiecare suma? 

Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri 
elaborata pe baza  Cererii de Finantare a proiectului InnoHub - Student 
inovator, Antreprenor de succes”, cod SMIS 140381, s-a stabilit un 
cuantum maxim de 6.296.550,00 lei reprezentand subventii pentru 
castigatorii concursului planurilor de afaceri, echivalentul a 13 planuri de 
afaceri, finantate cu valoarea maxima de 484.350 lei (100.000 euro). De 
asemenea conform cererii de finantare si metodologiei de selectie, 
trebuie indepliniti indicatorii “4S116 - Cursanti/Studenti/cercetatori etc., 
care isi gasesc un loc de munca, la incetarea calitatii de participant – 13” 
si “4S144 - Locuri de munca create si existente  urmare a sprijinului primit 
de IMM-uri la 6 luni dupa terminarea sprijinului – 52” , rezultand un numar 
de 65 angajati. 
 
Mentionam faptul ca principiul egalitatii de sanse si nediscrimirarii a fost 
respectat atat in elaborarea Metodologiei de selectie si evaluare a planurilor de 
afaceri, cat si in criteriile de evaluare. Metodologia de selectie si evaluare a 
planurilor de afaceri  si anexele aferente au fost publicate in conformitate cu 
graficul de derulare a activitatilor, respectand principiul transparentei. 
 
Precizam faptul ca numarul de angajati asumati de catre participantii in cadrul 
planurilor de afaceri reprezinta doar un criteriu de departajare in vederea 



 

 

evaluarii si selectarii planurilor care urmeaza sa fie finantate, in vederea atingerii 
indicatorilor prevazuti in cadrul proiectului, cat si pentru viabilitatea si 
sustenabilitatea planului de afaceri. 

55.  
Daca maine publicati raspunsul la intrebari pe data de 10, lasati doar 5 zile in care 
se pot depune proiectele? 

Perioada de depunere a planurilor de afaceri este conform calendarului publicat. 
Perioadele din calendarul concursului au fost stabilite avand in vedere principiul 
egalitatii de sanse pentru toti cursantii si finalizarea cursurilor de Competente 
antreprenoriale, financiare si juridice in cadrul proiectului, realizarea activitatilor 
previzionate dupa derularea concursului de planuri de afaceri si anuntarea listei 
de castigatori, precum si luand in considerea necesitatea infiintarii firmelor nou 
create pana la data de 30.06.2022, conform Schemei de ajutor de minimis. 

56.  Si pot angaja cu norma de la 3 h in sus din cand observ , nu ? 
Da. Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri norma 
de lucru este de minim 3h/zi. 

57.  ar trebui sa mai atasam oferte de pret ? 
Da, se va atasa o oferta de pret pentru fiecare cheltuiala din planul de afaceri,  cu 
exceptia cap. II.1, II.2, II.7, II.8, II.9, II.11, II.12, II.13, conform Grila de evaluare 
Faza A – Criterii de evaluare administrativa. 

58.  Vom putea folosi mai multe coduri CAEN? 

Da, un plan de afaceri poate include mai multe coduri CAEN eligibile din Anexa 4, 
cata vreme obiectul/ obiectele de activitate nu contravine/ contravin 
prevederilor Ghidului Solicitantului privind activitatile pentru care nu se aplica si 
nu se acorda finantare in cadrul schemei de ajutor de minimis Innotech Student. 
Codurile CAEN trebuie sa fie, insa, complementare in cadrul planului de afaceri si 
sa contribuie la realizarea obiectivului de activitate propus. 

59.  
sunt student la master la Univ Ovidius Constanta 
vreau sa va intreb pe aceasta cale daca ma mai pot incrie in programul INNO Hub 
cum trebuie sa procedez, doar ma loghez pe site, si depun planul de afaceri? 

La concursul de planuri de afaceri pot participa atat cei care au absolvit programul 
de formare profesionala “Competente antreprenoriale, financiare si juridice” 
organizat in cadrul proiectului ”InnoHub - Student inovator, Antreprenor de 
succes” cat si cei cat si cei care detin deja un certificat de absolvire a unui curs de 
Competente antreprenoriale autorizat de ANC cu o durata minima de 40 de ore 
de pregatire teoretica si practica. Acestia din urma trebuie insa sa indeplineasca 
criteriile de apartenenta la grupul tinta si nu vor putea reprezenta mai mult de 
10% din totalul planurilor de afaceri selectate in cadrul concursului.  

60.  

Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu raspunsul la o intrebare: 1. In situatia in care 
societatea nou infiintata are 2 asociati, 60-40%, asociatul majoritar (membru GT) 
Celalalt asociat, care detine 40% din partile sociale, si nu a fost membru GT, poate 
sa aiba calitatea de asociat majoritar intr-o alta intreprindere? intreprindere deja 
existenta/functionala - nu are legatura cu programul de finantare 

Castigatorul planului de afaceri/ asociatul majoritar se poate asocia cu alte 
persoane (asociați minoritari). Singura conditie este ca persoanele fizice care 
devin asociati minoritari nu pot avea calitatea de asociat, administrator, 
reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata 
in cadrul Innotech Student. 


