
 
 
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. 3/30.06.2020 

 
1. La Anexa 3 - Grila de evaluare Faza A - Verificarea conformităţii administrative și a 

eligibilității Planului de Afaceri  
 
Se modifica  
 

Nr. 
Crt 

Criteriu Indeplinire 
criteriu 

Observații 

1 Aplicantul întrunește condițiile de înscriere în GT   
2 Aplicantul prezinta Certificat sau adeverință de absolvire care 

atestă absolvirea unui program de formare antreprenorială 
specifică - Antreprenor in economia socială, Cod COR 112032 sau 
Manager Intreprindere Sociala (cod COR 112036). 

  

3 Întreprinderile sociale propuse a fi înființate prin Planul de Afaceri 
au sediul social și, după caz, punctele de lucru în din Regiunile 
Sud–Muntenia (jud. Arges, Dimbovita) si Sud-Vest Oltenia (jud. 
Dolj, Gorj, Mehedinti, Valcea) 

  

4 Scrisoarea de depunere a planului de afaceri, a fost depusă și 
respectă formatul standard? Este transmisă în format PDF? 

  

5 Declarația de eligibilitate a fost depusă, este conformă, este 
semnată și datată? Este transmisă în format PDF? 

  

6 Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei 
finanţari a fost depusă, este conformă, este semnată și datată? 
Este transmisă în format PDF? 

  

7 Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese a 
fost depusă, este conformă, este semnată și datată? Este 
transmisă în format PDF? 

  

8 Declarație de angajament a fost depusă, este conformă, este 
semnată și datată? Este transmisă în format PDF? 

  

 



 
 

9 Declarație pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis 
a fost depusă, este conformă, este semnată și datată? Este 
transmisă în format PDF? 

  

10 Planul de afaceri este depus, este conform metodologiei, este 
semnat și datat. Este transmis în format PDF? 

  

11 CV-ul asociatului majoritar / reprezentant legal, este atașat la 
planul de afaceri? Este transmis în format PDF? 

  

13 Planul de afaceri prevede minim 4 angajati   
 

In  

Nr. 
Crt 

Criteriu Indeplinire 
criteriu 

Observații 

1 Aplicantul întrunește condițiile de înscriere în GT   
2 Aplicantul prezinta Certificat sau adeverință de absolvire care 

atestă absolvirea unui program de formare antreprenorială 
specifică - Antreprenor in economia socială, Cod COR 112032 sau 
Manager Intreprindere Sociala (cod COR 112036). 

  

3 Întreprinderile sociale propuse a fi înființate prin Planul de Afaceri 
au sediul social și, după caz, punctele de lucru în din Regiunile 
Sud–Muntenia (jud. Arges, Dimbovita) si Sud-Vest Oltenia (jud. 
Dolj, Gorj, Mehedinti, Valcea) 

  

4 Scrisoarea de depunere a planului de afaceri, a fost depusă și 
respectă formatul standard? Este transmisă în format PDF? 

  

5 Declarația de eligibilitate a fost depusă, este conformă, este 
semnată și datată? Este transmisă în format PDF? 

  

6 Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei 
finanţari a fost depusă, este conformă, este semnată și datată? 
Este transmisă în format PDF? 

  

7 Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese a 
fost depusă, este conformă, este semnată și datată? Este 
transmisă în format PDF? 

  

8 Declarație de angajament a fost depusă, este conformă, este 
semnată și datată? Este transmisă în format PDF? 

  

9 Planul de afaceri este depus, este conform metodologiei, este 
semnat și datat. Este transmis în format PDF? 

  

10 CV-ul asociatului majoritar / reprezentant legal, este atașat la 
planul de afaceri? Este transmis în format PDF? 

  

11 Planul de afaceri prevede minim 4 angajati   
 

 



 
 

2. In METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI organizat în cadrul 
proiectului Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER) la pag. 34 se adauga 

 
................................................................................................... 
Anexa 16. Scrisoare depunere plan de afaceri. 

 


