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Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in 
oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritara 3: “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” 
Domeniul major de interventie 3.1.: „Promovarea culturii antreprenoriale” 
 Contract de finantare nr. POSDRU/176/3.1/S/149522 
Titlul proiectului: “Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunile de dezvoltare Sud-Est si Sud-Muntenia – DARSESM” 

ERATA la Ghidul Solicitantului  

pentru concursul de idei de afaceri organizat in cadrul proiectului  „Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunile de dezvoltare Sud-Est si Sud-
Muntenia” – DARSESM, ID proiect 149522 

1. Referitor la codurile CAEN eligibile: 

In vederea corelarii codurilor CAEN publicate in Instructiunea 108/11.05.2015 cu cele din Anexa 3a la Ghidul Solicitantului, Anexa 3a se completeaza cu 
urmatoarele coduri CAEN: 

Nr. 
crt. 

Tipuri de sectoare Clasificare CAEN Punctaj acordat 

A. Sectoare de înalta tehnologie şi cu valoare adăugată mare 

10 puncte 
Industrii creative 3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre 

pretioase 

Sanatate si produse 
farmaceutice 

8622 Activitati de asistenta medicala specializata 

C. Sectoare de tehnologie scazuta şi cu valoare adăugată scazuta  
3 puncte 

Energie si management de 
mediu 

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
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Tehnologia Informatiilor si 
Comunicatiilor 

4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si 
software-ului in magazine 
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in 
magazine specializate 

Obs.: Sectiunea B.Sectoare de tehnologie medie si cu valoare adaugata medie nu se modifica. 

2. Referitor la operationalizarea intreprinderilor create: 
 
Capitolul 5. Conditiile de eligibilitate pentru solicitant, sectiunea „Activitati eligibile in cadrul schemei de ajutor de minimis”, paragraful referitor la conditiile 
pe care trebuie sa le indeplineasca intreprinderea nou-creata pentru a fi considerata operationala/dezvoltata, se completeaza astfel: 
 
“Intreprinderea creata se considera operationala/dezvoltata daca face dovada cel putin a unui contract de munca semnat cu un lucrator (tanar intre 18-35 de 
ani la momentul angajarii in intreprinderea nou infiintata, absolvent al unei institutii de invatamant secundar sau tertiar pana in 2014 inclusiv) sau a unui 
contract comercial (de furnizare/prestare/executie prin care intreprinderea creata furnizeaza bunuri/presteaza servicii/executa lucrari sau prin care 
aceasta achizitioneaza bunuri/servicii/lucrari).” 
 

3. Referitor la obligativitatea mentinerii investitiei finantate: 
 
Capitolul 5. Conditiile de eligibilitate pentru solicitant, sectiunea „Activitati eligibile in cadrul schemei de ajutor de minimis”, paragraful referitor la 
obligativitatea mentinerii investitiei finantate in cadrul schemei de ajutor de minimis pentru o perioada de cel putin 3 ani de la finalizarea investitiei, se 
completeaza astfel: 
 
„In cazul in care beneficiarul nu mentine investitia finantata pentru o perioada de 3 ani de la finalizarea proiectului, finantarea nerambursabila platita va fi 
recuperata integral. 
In cazul in care beneficiarul nu mentine locurile de munca create in cadrul intreprinderii infiintate, se va aplica o corectie financiara in functie de gradul 
de neindeplinire a indicatorului, de ponderea punctajului obtinut pentru criteriul de evaluare 1.2 „Contributia afacerii propuse la crearea de locuri de munca” din 
totalul punctajului obtinut in etapa de evaluare tehnica si financiara”. 
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4. Referitor la criteriile de evaluare tehnica si financiara: 

In Grila de evaluare tehnico-financiara (Anexa 3 la Ghidul Solicitantului), se corecteaza urmatoarele sectiuni: 

a) Relevanta – subcriteriul de evaluare 1.3 Contributia afacerii propuse la angajarea somerilor va avea urmatorul continut: 

1.3 Contributia afacerii propuse la angajarea somerilor  
a. Intreprinderea infiinţată în cadrul schemei de ajutor de 
minimis a prevazut angajarea a cel putin un somer  

2   

b. Intreprinderea infiinţată în cadrul schemei de ajutor de 
minimis nu a prevazut angajarea de someri  

1 

In categoria someri, vor fi inclusi atat somerii indemnizati, cat si somerii de lunga durata, inregistrati sau neinregistrati in bazele de date ale AJOFM. La 

momentul angajarii in cadrul intreprinderii nou-infiintate, persoanele incadrate in categoriile mai sus mentionate vor prezenta un document justificativ emis 

de catre AJOFM prin care sa dovedeasca incadrarea intr-una din aceste categorii. 

 b) Metodologie – subcriteriul de evaluare 2.4 Analiza riscurilor, va avea urmatorul continut: 

2.4 Analiza riscurilor 
Riscurile asociate implementării investiţiei sunt corect 
identificate şi sunt descrise metodele de combatere şi 
minimizare a acestora. 

6   

Riscurile asociate implementării investiţiei sunt parţial 
identificate şi sunt descrise parţial metodele de 
combatere şi minimizare a acestora. 

3 

Riscurile asociate implementării investiţiei nu sunt corect 
identificate şi nu sunt descrise metodele de combatere 
şi minimizare a acestora. 

1 
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c) Sustenabilitate – subcriteriul de evaluare 4.4 Sustenabilitate institutionala, va avea urmatorul continut: 

4.4 Sustenabilitate instituţională 

Sunt descrise concret modalităţile de funcţionare a 
întreprinderilor create, sursele ulterioare de finanţare 
(fonduri proprii, fonduri externe etc.), pentru urmatorii 3 
ani după finalizarea finanţării nerambursabile 6 

  

Sunt descrise ambiguu modalităţile de funcţionare a 
întreprinderilor create, sursele ulterioare de finanţare 
(fonduri proprii, fonduri externe etc.), pentru urmatorii 3 
ani după finalizarea finanţării nerambursabile 4 
Nu sunt descrise modalităţile de funcţionare a 
întreprinderilor create, sursele ulterioare de finanţare 
(fonduri proprii, fonduri externe etc.), pentru urmatorii 3 
ani după finalizarea finanţării nerambursabile 1 

  

5. Referitor la depunerea planurilor de afaceri: 

Pentru a veni in sprijinul aplicantilor, depunerea planurilor de afaceri se va putea face si la sediile Birourilor Teritoriale ale ADR SE din judetele Galati, 

Buzau, Vrancea, Tulcea si Constanta. 

Galati 

Adresa: Str. Alexandru I. Cuza nr. 45, Bloc Cristal, sc.3, et.3, ap.1 
Telefon: 0336/ 401 253 
Fax: 0336/ 401 254 
Persoana de contact: Irina OPREA 
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Buzau 

Adresa: Bulevardul Nicolae Balcescu nr. 48, corp D, etaj 2 

Telefon: 0338/ 401 136 

Fax: 0338/ 401 137 

Persoana de contact:  Claudia BIRO 

Vrancea: 

Adresa: Str. Dimitrie Cantemir nr. 1 
Telefon: 0237/ 617 692 
Fax: 0237/ 212 228 
Persoana de contact:    Alina HIRSU 

Tulcea: 

Adresa: Str. Pacii nr. 20, etaj 6 
Telefon: 0240/ 505 151 
Fax: 0240/ 505 152 
Persoana de contact:    Carmen CONONOV 

Constanta 

Adresa: Bulevardul Mamaia nr. 235 

Telefon: 0341/ 426 627 

Fax: 0341/ 426 628 

Persoana de contact:   Monica MINDRU 
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