
 
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

Obiectiv specific: 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 

locuitori prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

Cod Proiect: POCU/827/5/2/ 139541 

Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de 

sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” 

 

1 
 

ERATA  la Regulamentul de concurs de selecție planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul 

proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de 

sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” 

ID 139541 

14.12.2021 

Ca urmare a unei erori materiale strecurate in redactarea Regulamentului de concurs de selectie 

planuri de afaceri  se impune corectarea Capitolului 2- punctul 2.3.FAZA B, astfel: 

 

A. La capitolul 2- punctul 2.3.FAZA B – evaluarea tehnică și financiară, se corecteaza 

paragraful astfel : Planul de afaceri (Anexa 1 și Anexa 2) va fi punctat de la 0 – 127 pct.; 

B. La capitol punctul 2.3.FAZA B CRITERII DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ 

se corecteaza FISA EVALUARE FAZA B, astfel: 

1. Linia - Experiența aplicantului Punctaj maxim -se corecteaza 10 puncte 

2. Linia - Descrierea produsului / serviciului- Planul de afaceri prezintă informații clare, 

coerente, detaliate, justificate privind produsul / serviciul (resurse, cantități, nevoie, flux 

tehnologic etc). Produsul / serviciul este necesar la nivel de regiune / județ iar planul de afaceri 

justifică cu date cantitative acest lucru -se corecteaza - 12 puncte 

3. Liniile 

Concordanța cu TEMA SECUNDARĂ: REDUCEREA POLUĂRII ȘI EMISII SCĂZUTE DE 

CARBON-1pct 

Planul de afaceri prevede activități concrete de sprijinire a tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor-1pct 

Planul de afaceri NU prevede activități concrete de sprijinire a tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor-0 pct  

se corecteaza dupa cum urmeaza: 

Concordanța cu TEMA SECUNDARĂ: EGALITATE DE ȘANSE ȘI TRATAMENT 1 pct 

Planul de afaceri prevede activități concrete de EGALITATE DE ȘANSE ȘI TRATAMENT 1 

pct 

Planul de afaceri NU prevede activități concrete de EGALITATE DE ȘANSE ȘI TRATAMENT 

0 pct 

 

4. Linia Total se corecteaza 127 puncte 

 

Anexam prezentei : 

Regulament-concurs  

Anexa 8_Fisa evaluare FAZA B 

 


