
 

 

-Având în vedere Instrucțiunea nr.108/11.05.2015 privind IMPLEMENTAREA 

PROIECTELOR FINANȚATE ÎN CADRUL DMI 3.1. “PROMOVAREA CULTURII 

ANTREPRENORIALE”  a  AMPOSDRU  

-Errata la Instrucțiunea nr.108/11.05.2015 privind IMPLEMENTAREA PROIECTELOR 

FINANȚATE ÎN CADRUL DMI 3.1. “PROMOVAREA CULTURII 

ANTREPRENORIALE”  a  AMPOSDRU 

 

Metodologia si Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de idei de 

afaceri in cadrul proiectului POSDRU ID 149677 ”ACCES – Antreprenoriat – Curaj, 

Cunoaștere, Efort, Succes”, împreună cu anexele sale, se modifică după cum urmează: 

 

Art. 1 Definitia Lucratorului  de la CAPITOLUL II, TERMENI,  EXPRESII și DEFINIȚII se 

modifica si va avea urmatorul cuprins: 

 

„Lucrător28 persoană angajată de către un angajator, tanar absolvent ai unei institutii de 

invatamant secundar sau tertiar pana in 2014 inclusiv, cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani 

la momentul angajarii in intreprinderea nou infiintata (conform Instructiunii 

nr.108/11.05.2015 a AMPOSDRU);” 

 

Art.2 Art.8 - TITLUL II – DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE IDEI DE AFACERI se 

modifica si va avea urmatorul cuprins: 

 

„Concursul de idei (planuri) de afaceri se desfășoară în perioada 21 aprilie 2015 – 12 iunie 

2015, și include: 

Lansarea concursului de idei de afaceri și întocmirea dosarelor de către participanți: perioada 

aferentă 21.04.2015 – 24.05.2015. 

Înscrierea la concurs a participanților și înregistrarea dosarelor: perioada aferentă 25.05.2015-

26.05.2015. 

Înscrierea are loc în cadrul Centrului de Inițiere Afaceri din Oradea și la sediul Fundației 

Serviciilor Sociale Bethany din Timișoara, după cum urmează: 

 

La sediul Centrului de Inițiere Afaceri din Oradea, str. Vladimirescu nr. 42, Jud. Bihor : 

Înscrierile au loc în zilele din data de: 25.05.2015 între orele 10-18 

                                                             26.05.2015 între orele 10-18 

 

La sediul Fundației Serviciilor Sociale Bethany din Timișoara, str. Dorobanților nr. 4, Jud. 

Timiș. 

Înscrierile au loc în zilele din data de: 25.05.2015 între orele 10-18 

                                                             26.05.2015 între orele 10-18 

 

Participanții pot depune, personal sau de catre o alta persoana desemnata cu imputernicire 

notariala de catre participant, dosarele de înscriere la oricare din locațiile de mai sus, 

indiferent de domiciliul/reședința acestora, conform programului orar precizat și indicat mai 

sus. 

Eventualele modificări ale orarului de depunere a planurilor de afaceri vor fi anunțate în timp 

util pe site-ul www.succes.bethany.ro, în secțiunea dedicată concursului de idei de afaceri. 

Etapa de Evaluare este aferentă perioadei este cuprinsă între 26.05.2015 – 11.06.2015. 



 

 

Selecția si afișarea listei finale privind câștigătorii planurilor de afaceri cel târziu în data de 

12.06.2015.” 

 

Art.2  La Art. 17 Condiții de Eligibilitate cuprinse în Schema de ajutor de minimis 

pentru întreprinderile beneficiare ale schemei de ajutor de minimis, se introduce 

aliniatul (13) cu urmatorul cuprins: 

 

(13) Beneficiarii schemei de ajutor de minimis vor asigura contributia proprie pentru ajutorul 

de minimis primit in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile. 

 

Art.3 Se modifica Anexa 10 declarație privind temenul de înființare și 

operaționalizare/dezvoltare a întreprinderii, conform declaratiei anexate prezentei. 

 

Art.4 Se modifica anexa 15 – Lista coduri Caen conform listei anexate prezentei. 

Codurile Caen aferente domeniului Procesare alimente si bauturi se ELIMINA conform 

eratei la instructiunea nr.108/11.05.2015 a AMPOSDRU. Pentru identificarea facila a 

noilor coduri Caen introduse, acestea au fost evidentiate cu culoarea albastra. 

 

Art.5 La Art. 18  Reguli de eligibilitate a cheltuielilor se introduc trei noi paragrafe cu 

urmatorul cuprins :  
 

„Cheltuielile eligibile trebuie sa fie in conformitate cu:  

(1) Decizia Comisiei Europene nr. 5811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului 

operațional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu 

obiectivul “Convergență” în România; 

(2) Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 

în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

(3) Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecției sociale şi al ministrului finanţelor 

publice nr.1117/2170 din 17 august 2010 pentru pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a 

listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional 

sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", cu modificările și completările 

ulterioare; 

(4) Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013.” 

 

“TVA aferenta cheltuielilor efectuate de intreprinderi este eligibila in interiorul subventiei, iar 

intreprinderea nu va solicita aceste sume pentru rambursare din alte surse publice si nu va 

considera aceste sume ca TVA deductibila pe perioada implementarii proiectului.” 

 

„Toate cheltuielile eligibile, inclusiv cele de tip FEDR aferente funcționării întreprinderilor, 

vor fi destinate cu prioritate pentru investitia in capital uman si nu pentru investitia in 

infrastructura.” 
 

Art.6 Se modifica Anexa nr.5 – Planul de afaceri si Buget schema de minimis parte a 

planului de afaceri conform  modelului atasat prezentei . Pentru identificarea facila a 

actualizarilor , modificarile au fost evidentiate cu culoarea albastra, iar precizarile si 

instructiunile suplimentare de completare cu culoarea galbena.  



 

 

 

Celelalte prevederi ale Metodologiei si Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

concursului de idei de afaceri rămân neschimbate. 

 

Prezenta, impreuna cu anexele, se publica pe site-ul www.succes.bethany.ro la sectiunea 

„Concurs”. 

 

Timisoara, 

15.05.2015 

http://www.succes.bethany.ro/

