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Intrebare Raspuns propus de echipa de asistenta tehnica 

1 Ref la pct. 7.1 din Ghidul solicitantului, 
„Planul de afaceri va avea in mod 
obligatoriu structura din anexa 1” la 
completarea planului de afaceri 
trebuie sa se scrie in chenarele goale 
sau le putem sterge si apoi sa scriem 
in locul lor? 

Cf. pct. 7.1 Planul de afaceri va avea in mod 
obligatoriu structura din anexa 1 si va trebui sa fie 
clar pentru a fi parcurs cu usurinta de evaluatori. 
Daca se respecta aceste cerinte puteti scrie in 
aceste chenare sau le puteti sterge si scrie in locul 
lor. 

2 Ref. La Anexa 1 Planul de afaceri se 
pot oferi mai multe informatii la 
punctele din plan? Putem folosi de 
exemplu diagramele Porter si Pest 
pentru SWOT? 

Cf. pct. 7.1 din Ghidul solicitantului Planul de 
afaceri va avea in mod obligatoriu structura din 
anexa 1. Daca respectati aceasta structura, puteti 
oferi orice informatie pentru a raspunde la 
cerintele Planului de afaceri. 

3 Ref la pct. 6 din Ghidul solicitantului 
se aplica TVA la salarii? 

TVA nu se aplica la salarii. 
Salariillor se aplica impozite si alte contributii 
legale. 

4 Ref. La Anexa 1a, TVA deductibil si 
nedeductibil au legatura cu tipul de 
firma (platitoare sau neplatitoare de 
TVA)? 

Da. Daca firma este platitoare de TVA, firma 
deduce aceasta taxa si atunci cheltuiala cu TVA-ul 
nu se considera eligibila in Planul de afaceri. Daca 
firma este neplatitoare de TVA cheltuiala cu 
aceasta taxa este nedeductibila si atunci ea 
devine eligibila in planul de afaceri. 

5 Ref la pct. 6, 2.11 Cheltuieli de 
informare si publicitate aferente 
functionarii intreprinderii putem 
achizitiona reclama de exemplu 
Google on-line? 

Da, se poate achizitiona reclama on line, iar daca 
intervine TVA intrecomunitar, va sfatuim aveti in 
vedere prevederile ART. 153^1 din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal coroborată cu HG 
44/2004 normele metodologice de aplicare. 

6 Ref la anexa 1 Planul de afaceri la pct. 
1 Date generale pa Numele firmei ce 
vom scrie? 

La rubica cu numele firmei, va recomandam sa 
treceti o denumire relevanta fata de domeniul de 
activitate al firmei pe care urmeaza sa o infiintati  

 


