
 
 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 
manieră auto-sustenabilă 
Titlul proiectului: Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER) 
Contract: POCU/449/4/16/128242 
 

Erata nr. 2/22.06.2020 

I. la METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI organizat în cadrul proiectului 
Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER) 
 

1. La Capitolul Capitolul 1 - Prezentarea proiectului – Grupul tinta (pag. 6) 
 

a. Se modifica  

”Grupul țintă Proiectul se adresează unui grup țintă de 120 persoane (non NEET’S) din regiunea Sud-Vest 
Oltenia si regiunea Sud-Muntenia, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:  

................................................................................................................................................................. 

 c. Sunt persoane care au varsta intre 18-64 de ani, femei sau barbati, care au absolvit minim ciclul inferior al 
liceului.  

Nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un 
loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani. ” 

................................................................................................................................................................. 

În  

b. Se modifica  

”Grupul țintă Proiectul se adresează unui grup țintă de 120 persoane (non NEET’S) din regiunea Sud-Vest 
Oltenia si regiunea Sud-Muntenia, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:  

................................................................................................................................................................. 

 c. Sunt persoane, femei sau barbati, care au absolvit minim ciclul inferior al liceului. Nu pot face parte din 
grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu 
vârsta între 16 – 24 ani. ” 



 
 

 

................................................................................................................................................................. 

2. Pag. 11, Capitolul 3 – Condiții de eligibilitate pentru participarea la concursul de Planuri de afaceri 
 
Se modifica 

”Totuși, pot participa și persoane care nu au participat la aceste cursuri, dar care se încadrează în 
categoriile de grup țintă eligibile ale proiectului ”Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER)” si 
anume:  

……………………………………………………………………………………………… 
- Au intre 18 si 65 ani si au minim 10 clase finalizate. ” 

In  

”Totuși, pot participa și persoane care nu au participat la aceste cursuri, dar care se încadrează în 
categoriile de grup țintă eligibile ale proiectului ”Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER)” si 
anume:  

……………………………………………………………………………………………… 
- Au minim 10 clase finalizate.” 

 

3. La pag. 14 Capitolul 4 - Procedura de înscriere în concurs 
 
Se modifică: 

 
”În urma organizării cursurilor de formare antreprenorială și a diseminarii informațiilor asupra organizării 
concursului de selecție a planurilor de afaceri, participanții interesați vor putea transmite propunerile lor de 
planuri de afaceri in format fizic si electronic într-un colet sigilat, prin poștă recomandat, curier, la sediul 
Asociatiei Psihologilor Gorjeni cu sediul in Asociatia Psihologilor Gorjeni, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, et. 1, 
jud. Gorj, cod postal 210132. (Persoana de contact Piscupu Dobrescu Sorin 0722.326.325).” 
 
În 
 
În urma organizării cursurilor de formare antreprenorială și a diseminarii informațiilor asupra organizării 
concursului de selecție a planurilor de afaceri, participanții interesați vor putea transmite propunerile lor de 
planuri de afaceri in format fizic si electronic într-un colet sigilat, prin poștă recomandat, curier, la sediul 
Asociatiei Psihologilor Gorjeni cu sediul in Asociatia Psihologilor Gorjeni, str. Tudor Vladimirescu, nr. 36, et. 1, 
jud. Gorj, cod postal 210132. (Persoana de contact Piscupu Dobrescu Sorin 0722.326.525). 
 
 
Se modifica  

Concursul de planuri de afaceri va fi lansat pe data de 02 iunie 2020, data de la care se vor putea depune 
propunerile de planuri de afaceri atat in format fizic sau prin posta/curierat cu confirmare de primire la 



 
 

 

sediul proiectului situat în str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, et. 1, jud. Gorj, cod postal 210132, pana in 
data de 10 iulie 2020 ora 18. 

 
In 

Concursul de planuri de afaceri va fi lansat pe data de 02 iunie 2020, data de la care se vor putea depune 
propunerile de planuri de afaceri atat in format fizic sau prin posta/curierat cu confirmare de primire la 
sediul proiectului situat în str. Tudor Vladimirescu, nr. 36, et. 1, jud. Gorj, cod postal 210132, pana in 
data de 10 iulie 2020 ora 18. 

 
 

4. La pag. 24 Subcap. 5.2. Cheltuieli neeligibile 

Se adauga 
 
”Nota: Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, solicitantul/ partenerii are/ au obligația de a menține 
condițiile care au stat la baza atestării ca întreprindere socială pentru minimum 24 de luni de la data obținerii 
atestatului de întreprindere socială. Pe perioada celor 24 de luni anterior menționate, în situația suspendării 
atestatului pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice de la comunicarea suspendării, precum și în 
cazul retragerii atestatului, toate cheltuielile efectuate de întreprinderile nou înființate din sumele aferente 
ajutorului de minimis devin cheltuieli neeligibile.” 

5. La pag. 31 Subcap. 8.2. SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 
 
Se adauga 

 
”Asociatia Psihologilor Gorjeni  

 Va acorda 2 (două) subventii in valoare maxima de 100.000 euro pentru firmele infiintate in cadrul 
proiectului care vor crea minimum 5 locuri de munca noi/firma.  

 Va acorda 5 subventii in valoare maxima de 85.000 euro pentru firmele infiintate  
 

in cadrul proiectului care vor crea minimum 4 locuri de munca noi/firma.  
 
FUNDATIA BASARAB  

 Va acorda 2(două) subventii in valoare maxima de 100.000 euro pentru firmele infiintate in cadrul 
proiectului care vor crea minimum 5 locuri de munca noi/firma.  

 Va acorda 5 subventii in valoare maxima de 85.000 euro pentru firmele infiintate in cadrul 
proiectului care vor crea minimum 4 locuri de munca noi/firma.  

 
SOCIAL COM S.R.L.  

 Va acorda 2(doua) subventii in valoare maxima de 100.000 euro pentru firmele infiintate in cadrul 
proiectului care vor crea minimum 5 locuri de munca noi/firma.  

 Va acorda 5 subventii in valoare maxima de 85.000 euro pentru firmele infiintate in cadrul 
proiectului care vor crea minimum 4 locuri de munca noi/firma.  



 
 

 

 

Selectia planurilor de afaceri se va realiza in functie de punctajul obtinut indiferent de valoarea planului de 
afaceri. În cazul în care în primele 7 poziții din clasamentul realizat pe grupul de 2 județe,  sunt mai mult de 2 
proiecte de 100000 euro/5 locuri  de muncă noi (deci cu punctaj mai mare decât categoria 85000 euro, li ve 
solicita APLICANȚILOR în faza de evaluare SĂ-ȘI AJUSTEZE  bugetul până la maxim 85000 euro. În cazul în care 
acestea nu vor să-și ajusteze bugetul, proiectele respective vor rămâne pe lista de rezerve și vor fi invitate la 
contractare în cazul în care se retrage de la contractare un proiect care se află  pe lista de bază.  

În cazul în care după epuizarea tuturor criteriilor de punctare, va exista egalitate de puncte între mai multe 
proiecte, iar locuri eligibile sunt mai puține, se va recurge la o probă de interviu în fața comisiei de evaluare 
pentru a se asigura departajarea acestora. 

6. La pag. 32 Capitolul 10 – Semnarea contractelor de subvenții 
 
Se modifica 

”În vederea semnării acordului de finanțare, câștigătorii planurilor de afaceri vor depune spre verificare 
următoarele documente:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Document care atestă faptul că, câștigătorul nu are calitatea de asociat majoritar/administrator în 
structura altor întreprinderi.” 
 
In  

”În vederea semnării acordului de finanțare, câștigătorii planurilor de afaceri vor depune spre verificare 
următoarele documente:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
8. Document care atestă faptul că, câștigătorul nu are calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal 
sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program sau calitatea de 
asociați majoritari în structura altor întreprinderi. În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate 
reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și 
are mai mult de un asociat, persoana fizică al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării 
dovada ca are calitate de asociat majoritar. 
Nota: Actionarul majoritar nu trebuie sa aiba aceeași calitate în cadrul altei întreprinderi pe întreaga durată 
a contractului de subventie” 
 
 

II. La  Anexa 7 - Declaratie privind angajamentul de participare la activitatile proiectului, privind 
infiintarea unei intreprinderi sociale, privind evitarea dublei finantari, privind conflictul de 



 
 

 

interese si privind participarea la un curs de formare profesionala in domeniul economiei 
sociale 

Se adauga  
- ma angajez ca întreprinderea nou înființată să funcționeze în calitate de întreprindere socială 

minimum 24 de luni de la data obținerii atestatului.  
- declar ca voi menține destinația bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 

3 ani de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului. 
 
 

III. La Anexa 14: Contract de subvenție  
 
Se adauga  la art. 6 lit. B,  alin  
c^)  Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația sa asigure ca întreprinderea nou înființată să 
funcționeze în calitate de întreprindere socială minimum 24 de luni de la data obținerii atestatului.  
c^^) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația sa mențina destinația bunurilor achiziționate prin ajutor 
de minimis pe o durată de minimum 3 ani de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului. 
 
 


