
   
Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Titlu proiect: „O sansa pentru Economia Sociala!” 
Contract nr. POCU/449/4/16/127540 
 

    

 

ANUNȚ  
PENTRU LANSAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI 

ÎN CADRUL PROIECTULUI “O ȘANSĂ PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ!”- POCU/449/4/16/127540 
 

Asociația pentru Implicare Socială și Dezvoltare Durabilă, în calitate de Beneficiar, împreună cu 
Asociația Hermes București, Asociația My Community și Asociația Next Level, în calitate de 
parteneri, lansează concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului „O șansă pentru Economia 
Socială!”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital 
Uman, Componenta 1 „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Axa prioritară 
“Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Operațiunea “Consolidarea capacității întreprinderilor 
de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”. 

Data limită pentru depunerea dosarelor de aplicație: 16.09.2020, ora 17:00 

Dosarul de aplicație cuprinde: Cererea de înscriere la concursul de planuri de afaceri; Declarația 
de consimțământ cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal; Declarația de 
eligibilitate și angajament; Declarația privind evitarea dublei finanțări; Declarația privind conflictul 
de interese; Copie act identitate; CV Europass, datat și semnat pe fiecare pagină; Copie 
certificate/adeverință absolvire curs Antreprenor în economie socială sau Manager de întreprindere 
socială; Planul de Afaceri; Cazier fiscal, Certificat fiscal si cazier judiciar al viitorului administrator. 

Perioada de selecție, evaluare și publicare a rezultatelor finale este: 16.09.2020, ora 17:00 – 
16.10.2020, ora 16:00. 

Perioada de depunere a contestațiilor: 13.10.2020, ora 20:00. 

Persoanele înscrise în grupul țintă al proiectului “O șansă pentru Economia Socială!” care au 
participat la cursurile de “Antreprenor în economie socială”, precum și cei care îndeplinesc 
condițiile de acces în grupul țintă și dețin un certificat ANC de “Antreprenor în economie socială” 
sau “Manager de întreprindere socială”, vor folosi Metodologia și anexele aferente publicate pe 
site-ul proiectului http://sansa-sociala.ro/, pentru a se informa cu privire la condițiile concursului 
de planuri de afaceri și pentru a se înscrie ulterior.  

Pentru informaţii detaliate şi clarificări puteţi să ne contactaţi la e-mail: proiect@sansa-
sociala.ro, (cc.vasileoana2019@gmail.ro.) 

Concursul de selecție planuri de afaceri se desfăşoară în baza prevederilor Ordinul nr. 772/2018 
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale" 
aferentă POCU 2014-2020, axa prioritară 4, obiectivul specific 4.16, Ghidului Solicitantului 
SOLIDAR START-UP_09.08.2018 si a contractului de finantare nerambursabila POCU/449/4/16/ 
127540 din 19.08.2020. 
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