
 
 
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. 4/01.07.2020 

 
1. In METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI organizat în cadrul 

proiectului Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER)  
 
a. la capitolul Capitolul 4 - Procedura de înscriere în concurs, pag. 14  
 
se adauga 

 
”Participarea la procedura de selecție presupune completarea (unde este cazul) și 
transmiterea următoarelor documente care fac parte din dosarul de candidatură: 
................................................................................................... 
Anexa 16. Scrisoare depunere plan de afaceri.” 
 
 

b. La Capitolul 5 – Ajutorul de minimis, 
 
b.1. pag 19 
 
Se modifica  

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte 
de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli 
pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor Ex: Echipamente de calcul și 
echipamente periferice de calcul, Achiziționare și instalare de sisteme și echipamente 
pentru persoane cu dizabilități; Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecție a 
valorilor umane și materiale  

………………………………………………………………. 
c) Alte cheltuieli pentru investiții. (în cadrul acestei categorii sunt eligibile cheltuielile 
necesare investiției de bază care nu intră în nicio categorie mai sus menționată si nu necesita 
autorizari).  

 



 
 

 
In 
 

Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de 
inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli 
pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor Ex: Echipamente de calcul și 
echipamente periferice de calcul, Achiziționare și instalare de sisteme și echipamente 
pentru persoane cu dizabilități; Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecție a 
valorilor umane și materiale  

……………………………….……………………………………………………. 
c) Alte cheltuieli pentru investiții. (în cadrul acestei categorii sunt eligibile cheltuielile 
necesare investiției de bază care nu intră în nicio categorie mai sus menționată si nu necesita 
autorizatii de constructie).  

 

b.2. la pag 20  

Se modifica 

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor 
a. prime de asigurare bunuri (mobile și imobile) și asigurarea medicală pentru 

călătoriile în străinătate; 
b. cheltuieli aferente deschiderii, gestionării și operării contului/conturilor bancare 

al/ale proiectului; 
c. taxe notariale. 

In 

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor 
a. prime de asigurare bunuri (mobile și imobile)  
b. cheltuieli aferente deschiderii, gestionării și operării contului/conturilor bancare 

al/ale proiectului; 
c. taxe notariale. 

 

3. Se elimina tabelul cu Cheltuieli eligibile directe care intră sub incidența ajutorului de minimis 
de la paginile 21-23. 
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