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Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială si combaterea sărăciei
Prioritatea de investiții: 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării
vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita
accesul la ocuparea forței de muncă
Beneficiar: MENTOR TRADING SRL
Titlul proiectului: „SMART Social Start-up”
Contract de finanțare nr. POCU/449/4/16/128527
Cod SMIS: 128527

Erata 1 la Metodologia de selecție a planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în
cadrul proiectului “SMART Social Start-up”, SMIS 128527
26 Noiembrie 2020

Documentul „Metodologie de selectie a planurilor de afaceri 22.09.2020” se va
modifica dupa cum urmeaza:
Capitolul 5 „ Condiții de eligibilitate pentru planurile de afacere ce vor fi
finanțate în cadrul proiectului”,
paragraful
“Locurile de muncă create în cadrul întreprinderilor nou înființate vor trebui menținute ocupate
pe perioada minimă de 18 luni (bugetate din subvenția solicitată) de la data
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obținerii atestatului de întreprindere socială, precum și pe perioada minimă obligatorie de 6
luni de sustenabilitate (bugetate din venituri proprii) ulterior finalizării implementării proiectului.
• La finalul implementării schemei de minimis și în perioada de sustenabilitate de minim 6 luni,
indiferent de cauzele care determină eventuala fluctuație a numărului de persoane angajate,
beneficiarul schemei de minimis, are obligația de a se asigura că numărul persoanelor
angajate în cadrul întreprinderii sociale este cel puțin egal cu numărul total asumat inițial.”
se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Locurile de muncă create în cadrul întreprinderilor nou înființate vor trebui menținute ocupate
pe perioada minimă de 18 luni de functionare (bugetate din subvenția solicitată) de la data
obținerii atestatului de întreprindere socială, precum și ulterior, pe perioada minimă obligatorie
de 6 luni de sustenabilitate (bugetate din venituri proprii).
Pe toata durata functionarii si pe parcursul perioadei de sustenabilitate a intreprinderilor nou
infiintate, indiferent de cauzele care determină eventuala fluctuație a numărului de persoane
angajate, beneficiarul schemei de minimis, are obligația de a se asigura că numărul
persoanelor angajate în cadrul întreprinderii sociale nou infiintate este cel puțin egal cu
numărul total asumat inițial”

Capitolul 8. Modul de transmitere a planurilor de afaceri și conținutul dosarului de
aplicare

paragraful
Pe adresa de email office@mentor-group.ro și/sau la numărul de telefon 0745119119
(pentru regiunea Sud Muntenia), office@apopsi.ro și/sau la numărul de telefon
0786 839 769 (pentru regiunile Sud Est si Vest), primaria@primariadrobeta.ro și/sau
la numărul de telefon 0252 314 379 (pentru regiunea Sud Vest Oltenia) pot fi solicitate
clarificari pana la data 12 octombrie 2020.
Se va modifica si va avea urmatorul cuprins
Pe adresa de email office@mentor-group.ro și/sau la numărul de telefon 0745119119
(pentru regiunea Sud Muntenia), office@apopsi.ro și/sau la numărul de telefon
0786 839 769 (pentru regiunile Sud Est si Vest), primaria@primariadrobeta.ro și/sau
la numărul de telefon 0252 314 379 (pentru regiunea Sud Vest Oltenia) pot fi solicitate
clarificari pana la data 8 decembrie 2020.
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paragraful
„Condiție pentru cei din afara programului de formare din proiectul SMART Social
Start-up
În cadrul procesului de selecție vor participa și persoane care nu au participat la
cursurile de formare antreprenorială din proiect, dar care se încadrează în categoriile
grupului țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a unui program de formare
antreprenorială specific în conformitate cu standardele existente de ocupare specifice
sectorului SES (în cazul proiectului nostru, Antreprenor în Economie Socială COR
112032).
Se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Condiție pentru cei din afara programului de formare din proiectul SMART Social
Start-up
În cadrul procesului de selecție vor participa și persoane care nu au participat la
cursurile de formare antreprenorială din proiect, dar care se încadrează în categoriile
grupului țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a unui program de formare
antreprenorială specific în conformitate cu standardele existente de ocupare specifice
sectorului SES ( Antreprenor în Economie Socială COR 112032, Manager
intreprindere sociala COR 112036 ).”
Paragraful:
Înscrierea în concurs se va face prin completarea dosarului de aplicare (include plan
de afaceri, declarație eligibilitate, buget, studii etc), cu semnăturile aferente (acolo
unde este cazul),în format electronic- scanate tip .pdf, și trimiterea lor pe adresa de
e-mail office@mentor-group.ro (pentru regiunea Sud Muntenia), office@apopsi.ro
(pentru regiunile Sud Est si Vest), primaria@primariadrobeta.ro (pentru regiunea Sud
Vest Oltenia), până la termenul limită: 20 octombrie 2020.
Se va modifica si va avea urmatorul cuprins:
Înscrierea în concurs se va face prin completarea dosarului de aplicare, conform
metodologiei, (include plan de afaceri, declarație eligibilitate, buget, studii etc), cu
semnăturile aferente (acolo unde este cazul),în format electronic- scanate tip .pdf, și
trimiterea lor pe adresa de e-mail office@mentor-group.ro (pentru regiunea Sud
Muntenia),
office@apopsi.ro
(pentru
regiunile
Sud
Est
si
Vest),
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primaria@primariadrobeta.ro (pentru regiunea Sud Vest Oltenia), până la termenul
limită: 16 decembrie 2020, sau prin incarcare in cadrul platformei de facilitare a
proceselor de dezvoltare antreprenoriala ce va asigura posibilitatea incarcarii in format
electronic a planului de afaceri si a documentelor anexe solicitate:
https://app.smartsocial.ro/site/

Capitolul 10 Etapele de evaluare a unui plan de afaceri,
Descrierea etapelor de evaluare- descriere generală
paragrafele
-

Faza a 3-a- Prezentare plan de afaceri/interviu, va avea loc în data de
5 noiembrie 2020, la sediul Mentor Trading SRL, Str. Calea Dragasani nr. 20,
localitatea Pitești judetul Arges/la sediul partenerilor implicati in proiect sau
online- în contextul Pandemiei de Covid-19. Acest lucru va fi precizat odată cu
informarea aplicanților calificați în Faza 3 de evaluare.

FAZA 3
1. În această etapă de evaluare, aplicantul calificat va susține prezentarea, evaluarea
de tip interviu la sediul fiecarui partener implicat in proiect sau online, in baza deciziei
organizatorului concursului, în data de 5 noiembrie 2020 (conform calendarului de
concurs), la ora stabilită de comun acord.

Se vor modifica si vor avea urmatorul cuprins
-

Faza a 3-a- Prezentare plan de afaceri/interviu, va avea loc conform
calendarului, la sediul Mentor Trading SRL, Str. Calea Dragasani nr. 20,
localitatea Pitești judetul Arges/la sediul partenerilor implicati in proiect sau
online- în contextul Pandemiei de Covid-19. Aceste aspecte vor fi precizate
odată cu informarea aplicanților calificați în Faza 3 de evaluare.

FAZA 3
1. În această etapă de evaluare, aplicantul calificat va susține prezentarea, evaluarea
de tip interviu la sediul fiecarui partener implicat in proiect sau online, in baza deciziei
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organizatorului concursului, conform calendarului de concurs, la ora stabilită de comun
acord.
Capitolul 13. Calendar concurs se va modifica si va avea urmatorul continut:

Consultarea metodologiei și depunerea 22 septembrie –25 octombrie 2020 si 26
continuă a planurilor de afaceri
noiembrie 2020-16 decembrie 2020

Termen limită de depunere

16 decembrie 2020

Afișarea listei de proiecte depuse și 19 decembrie 2020
declarate eligibile (au toate anexele
completate și documentele solicitate
depuse până la termenul limită)- FAZA 1

Contestații FAZA 1

20-21 decembrie 2020

Etapa de evaluare a planului de afacere
și a anexelor aferente cu o pondere 80%
25 decembrie 2020-05 ianuarie 2021
din punctajul final)- FAZA 2

Afișarea rezultatelor dupa FAZA 2

05 ianuarie 2021

Contestații FAZA 2

06-07 ianuarie 2021

Etapa de evaluare - prezentarea planului
de afacere în fața juriului cu o pondere de
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20% din nota finală, prezentare de tip 11 ianuarie 2021
interviu, față-în-față sau online)- FAZA 3

Afișarea rezultatelor dupa FAZA 3

12 ianuarie 2021

Contestații FAZA 3

12-13 ianuarie 2021

Afișarea rezultatelor finale

15 ianuarie 2021

Anexa 8 Grila de avaluare faza 2 se va modifica dupa cum urmeaza:
-pe coloana 4, „Modalitate de acordare punctaj pe subcriterii”, se specifica punctajul pe
subcriterii si modalitatea de acordare(cumulativ sau disjunctiv).
-la punctul 1.2. Misiunea și obiectivele sociale ale afacerii, se modifica coloanele „Aspecte
care se puncteaza” si „Punctaj maxim”, astfel:
Varianta initiala
Aspecte care se punctează
Membrii fondatori, conform
CV-urilor
atașate,
au
experiență în domeniul în
care va fi realizată afacerea
sau alte domenii conexe
necesare funcționării (ex.
vânzări,
contabilitate,
mareketing ș.a.)
Există o motivație puternică
a persoanei care a propus
planul
de
afaceri
să
înființeze o întreprindere
socială?

Varianta modificata

Varianta
initiala
Aspecte care se punctează Punctaj maxim
Membrii fondatori, conform 2
CV-urilor
atașate,
au
experiență în domeniul în
care va fi realizată afacerea
sau alte domenii conexe
necesare funcționării (ex.
vânzări,
contabilitate,
mareketing ș.a.)
Există o motivație puternică 2
a persoanei care a propus
planul
de
afaceri
să
înființeze o întreprindere
socială?
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Varianta initiala
Aspecte care se
punctează

Varianta modificata
Aspecte care se punctează

Varianta initiala Varianta modificata
Punctaj maxim
Punctaj maxim

Aplicantul va asigura o
contribuție proprie cash
sau în natură
inexistent

inexistent

1

inexistent

inexistent

Aplicantul va asigura o
inexistent
contribuție proprie cash în
cuantum de minim
5% din valoarea totală a
planului de afaceri
Aplicantul va asigura o
inexistent
contribuție proprie cash în
cuantum de minim
7% din valoarea totală a
planului de afaceri.
Aplicantul va asigura o inexistent
contribuție proprie cash în
cuantum de minim
10%, din valoarea totală a
planului de afaceri.
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