
Răspunsuri la întrebări adresate de participanți în cadrul 

seminariilor de informare de la Suceava și Botoșani

1. Care este rata obligatorie de participare la cursuri?

Conform prevederilor legale înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25%
absenţe motivate din durata totală a programului de formare (50 ore) conduce la pierderea
dreptului participantului de a susţine examenul de absolvire.

2. Este obligatorie participarea la cursuri?

Participarea la cursurile de compențe antreprenoriale nu este obligatorie. Cu toate 
acestea, există o limitare a numărului de persoane care se pot înscrie în cadrul proiectului 
fără a participa la acest curs. Maximum 35 participanți din cele 350 de persoane care vor 
depune planurile de afaceri în competiție vor putea fi din categoria persoanelor care nu au
urmat cursul de competențe antreprenoriale.

3. Cum se realizează departajarea planurilor de afaceri?

Selecţia planurilor de afaceri va fi realizatăîn trei etape. Prima vizează eligibilitatea 
planurilor depuse (verificarea criteriilor /condiţiilor de participare la competiţie), cea de-a
doua se referă la evaluarea tehnică și financiară a planurilor de către un juriu format din 3
membri, iar ultima etapă vizează punctarea suplimentară a planurilor care contribuie la 
anumite teme orizontale, conform indicaţiilor finanţatorului. Departajarea finală va fi 
realizată de juriu pe baza unor condiţii de prioritate stabilite  de finanţator. Pentru detalii
vă invităm să consultaţi ”Metodologia de selecție a planurilor de afaceri”, concepută în 
cadrul proiectului. O puteți descărca de pe site-ul proiectului, 
www.antreprenorinmoldova.ro, secțiunea MEDIA, subsecțiunea NOUTĂȚI sau din secţiunea 
DOCUMENTE. De asemenea, puteţi intra periodic în secţiunea COMPETIŢIA PLANURILOR 
pentru a fi la curent cu tot ceea ce se postează pe site-ul proiectului referitor la acest 
subiect.

4. Stagiul de practică este obligatoriu ?

Cei 45 de câștigători ai finanțării vor beneficia de o oportunitate valoroasă, aceea de a 
petrece un stagiu de 40 de ore  alături de un antreprenor cu experiență dintr-o firmă cu 
profil similar. Este în interesul dumneavoastră să participați la acest stagiu, având în 
vedere că astfel aveți oportunitatea să vedeți de la cei mai buni antreprenori din zonă cum
se administrează o afacere de succes și să învățați și practic, nu doar teoretic, acest 
proces. În plus, nu uitați că meseria se și „fură”, nu doar se învață. 

5. Suntem nevoiți să găsim noi, participanţii, firmele unde să realizăm stagiile de 
practică?

Nu. Liderul de proiect, QUANTA RESURSE UMANE SRL, vă va sprijini în identificarea unor 
firme la nivel local având același domeniu de activitate sau unul similar cu cel propus de 
dumneavoastră în planul de afaceri. Cu toate acestea, persoanele care vor beneficia de 
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finanțare pot recomanda liderului de proiect firme în care să-și desfășoare stagiul de 
practică. Aceasta din urmă este o opțiune, nu o obligație.

6. Cursurile pentru angajați se pot deconta?

Participarea la cursurile de competențe antreprenoriale furnizate prin proiect este 
gratuită, costurile acestora fiind suportate prin bugetul proiectului. În plus la nivelul 
fiecărei grupe de formare va fi organizat un concurs cu premii (5 premii x 1.000 lei 
impozabil pentru fiecare grupă).

7. Persoanele angajate trebuie să facă parte din categoria persoanelor 
defavorizate?

Nu neapărat. Ne bucurăm să sprijinim orice persoană care îndeplinește condițiile de 
înscriere în proiect să își îndeplinească visul de a fi antreprenor!

În privinţa angajaţilor viitoarelor IMM-uri create prin proiect, trebuie îndeplinite 
următoarele condiţii:

- persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou-înființate trebuie să aibă în mod 
obligatoriu domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează 
proiectul, în mediul urban sau rural; 

- persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul 
beneficiarului sau partenerilor săi din proiect nu pot avea calitatea de angajați sau asociați
în cadrul întreprinderilor înființate prin proiect; 

- persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau 
angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program. 

8. Prin realizarea veniturilor vă referiți la cifra de afaceri?

Da. Vă rugăm însă să țineți cont și de nivelul încasărilor care trebuie să fie unul rezonabil, 
în acord cu politica comercială a firmei dumneavoastră și a sectorului.

9. Dacă nu realizez veniturile propuse, sunt nevoit să înapoiez prima tranșă de 
bani?

Nu. În cazul în care nu veți reuși să generați venituri în valoare de cel puțin 30% din prima 
tranșă de plată, nu veți primi ultima tranșă de plată, reprezentând 25% din valoarea 
finanțării nerambursabile acordate.

10. În cadrul cursului vom fi ajutați să realizăm planul de afaceri?

Atât pe parcursul cursului de formare, cât și în cadrul activității de consolidare a planurilor
de afaceri, ulterior finalizării cursurilor, veți fi sprijiniți în realizarea și îmbunătățirea 
planurilor de afaceri. De aceea este foarte importantă participarea la întregul curs, munca
individuală în pregătirea planurilor și întrebările pe care le puteți adresa formatorului sau 
experților. Pe lângă șansa de a beneficia de finanțarea de 138,709 lei, participarea la 
proiect dă tututor celor interesați posibilitatea de a realiza un plan de afaceri cu care 
ulterior să poată atrage și alte finanțări. Vă încurajăm să profitați de această oportunitate!



11. Putem să mai venim cu contribuție proprie?

Da. Contribuția proprie este chiar încurajată, fără a fi însă obligatorie. În acest sens, vă 
recomandăm să citiți cu atenție ”Metodologia de selecție a planurilor de afaceri” 
(disponibilă pe site-ul proiectului, www.antreprenorinmoldova.ro).  

12. Dacă dețin 50% din acțiunile unei firme, sunt eligibil?

Da, vă puteți înscrie în cadrul proiectului. Nu pot participa la proiect, persoane care dețin 
peste 50% din părțile sociale/acțiunile unei societăți comerciale.

13. Când trebuie să fac angajările?

Conform prevederilor liniei de finanțare, pentru a putea participa la competiția planurilor 
de afaceri trebuie să prevedeți angajarea a minimum 2 persoane, în termen de cel mult 6 
luni de la data înființării firmei. Atenție, persoanele angajate trebuie să aibă domiciliul 
sau reședința (viză de flotant) în Regiunea Nord-Est. Angajarea a mai mult de 2 persoane 
vă aduce avantaje (este punctată suplimentar). Locurile de muncă nu trebuie să fie în mod
obligatoriu cu normă întreagă, dar trebuie menținute până la sfârșitul proiectului. 

14. Modernizarea spațiului o pot include în bugetul proiectului ?

Lucrările de construcții și modernizări de imobile nu sunt cheltuieli eligibile în cadrul 
proiectului.

15. Unul dintre angajați pot fi chiar eu?

Da, în calitate de administrator puteți fi unul dintre angajații companiei.

16. Achiziționarea unui autovehicul este eligibilă?

Da. Încurajăm achiziţionarea acestuia prin leasing operațional.

17. Când vor începe cursurile?

Pentru detalii privind planificarea cursurilor vă rugăm să îi contactați pe colegii noștri:

Pentru Bacău și Neamț - Gabriela Lupu, tel.: 0744 526 714, 0234/588 924, e-
mail: infoprobsrl@yahoo.com, infoprobsrl@gmail.com

Pentru Iași și Vaslui - Alexandra Anghel, tel.: 0720 700 703, e-mail: aanghel@quanta.com

Pentru Suceava și Botoșani - Robert Ciocan, tel.: 0720 700 705, e-
mail: rciocan@quanta.com 

Vă rugăm să aveți în vedere că până la completarea înscrierilor la nivelul unei grupe, 
datele planificate sunt estimative.

18. Pot să mă înscriu în proiect și fără să particip la cursul de competențe 
antreprenoriale?
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Da, aşa cum spuneam şi la punctul 2, dar numai dacă vă înscrieți în proiect și apoi în 
competiția planurilor de afaceri. Atenție, locurile sunt însă limitate (35 astfel de 
candidaturi) și nici nu veți beneficiade sprijinulexperților din proiect pentru îmbunătățirea 
planului vostru de afaceri!.În plus, cel mult4 dintre beneficiarii de finanțare vor provenidin
rândul persoanelor care nu au urmat cursul de competențe antreprenoriale.

Pentru mai multe detalii la zi despre proiect, vă invităm să consultațipagina noastră de 
Facebook -START la Antreprenoriat in N-E.

https://web.facebook.com/START-la-Antreprenoriat-in-N-E-409233029533909/

