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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 

manieră auto-sustenabilă 

Titlul proiectului: “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest 

si Centru” 

Contract POCU/449/4/16/128025 nr. 12889/30.08.2019 

 

 

CORRIGENDUM 8 la 

METODOLOGIE DE INTOCMIRE, EVALUARE SI 

SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI 
in cadrul proiectului 

 

”ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de 

intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si 

Centru” 
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Nr. 
Crt. 

Versiunea initiala Versiunea revizuita Observatii 

1.  

11.     Aplicanții selectați spre finanțare vor prezenta, în 
termen de maximum 20 zile calendaristice de la data 
publicării pe site a rezultatelor finale ale selecției 
a.   Cazierul fiscal și judiciar pentru toți membrii fondatori ai 
întreprinderii sociale, pentru a se putea verifica daca există 
înscrisuri, fapt ce ar putea împiedica înființarea întreprinderii 
sociale și semnarea contractului de subvenție. 
b.   Declarația   de   angajament   privind   implicarea   în  
activitățile   proiectului   (consiliere, înființarea 
întreprinderilor sociale, semnarea contractelor de subvenție). 
c.   Dovada că persoana fizică care va înființa afacerea și va 
avea calitatea de asociat majoritar 
/ reprezentant legal, nu are calitatea de asociat majoritar în 
structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii 
societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv nu sunt persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale 
care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor Ordonanței 
de Urgență nr.44/2008.  
Pag. 27 

11.     Aplicanții selectați spre finanțare vor prezenta, în 
termen de maximum 3 zile calendaristice de la data 
publicării pe site a rezultatelor finale ale 
selecției/informării aplicantilor 
a.   Cazierul fiscal și judiciar pentru toți membrii fondatori 
ai întreprinderii sociale, pentru a se putea verifica daca 
există înscrisuri, fapt ce ar putea împiedica înființarea 
întreprinderii sociale și semnarea contractului de 
subvenție. 
b.   Declarația   de   angajament   privind   implicarea   în  
activitățile   proiectului   (consiliere, înființarea 
întreprinderilor sociale, semnarea contractelor de 
subvenție). 
c.   Dovada că persoana fizică care va înființa afacerea și 
va avea calitatea de asociat majoritar 
/ reprezentant legal, nu are calitatea de asociat majoritar 
în structura altor societăți comerciale înființate în baza 
Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, respectiv nu sunt persoane 
fizice autorizate, întreprinderi individuale sau 
întreprinderi familiale care își desfășoară activitatea 
potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.44/2008.  
Pag. 27 

  

 


