
 

 
             

 

ERATA NR.1 LA METODOLOGIA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI CU ALT DOMENIU DE ACTIVITATE 
DECAT PRELUCRAREA ȘI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR AGRICOLE  

în cadrul proiectului:  “ANTREPRENORIAT CU IMPACT SOCIAL”  POCU/1009/8/3/148875 

1. Metodologia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri cu ALT DOMENIU DE ACTIVITATE DECAT PRELUCRAREA ȘI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR AGRICOLE 

elaborata în cadrul proiectului: “ANTREPRENORIAT CU IMPACT SOCIAL”- POCU/1009/8/3/148875 se va modifica, dupa cum urmeaza: 

VARIANTA INITIALA VARIANTA FINALA 

Etapa III  

Evaluarea Cererilor de Participare 

Perioada de desfășurare: 22.08.2022 – 07.09.2022 

[...] 
In perioada de Evaluare, Comisia poate sa transmita o Solicitare de 

Informatii Suplimentare iar candidatul are la dipozitie 2 zile calendaristice 

sa raspunda, dar nu mai tarziu de 07.09.2022, ora 12:00.  Lipsa unui 

raspuns in termenele indicate atrage dupa sine evaluarea documentelor 

asa cum au fost depuse initial. 

[...] 

Pana la data de 07.09.2022, inclusiv, Comisia de Evaluare va finaliza 

analiza Cererilor de Participare. Pe baza Notificarilor – Anexa 2, 

Etapa III  

Evaluarea Cererilor de Participare 

Perioada de desfășurare: 22.08.2022 – 13.09.2022 

[...] 
In perioada de Evaluare, Comisia poate sa transmita o Solicitare de 

Informatii Suplimentare iar candidatul are la dipozitie 2 zile calendaristice 

sa raspunda, dar nu mai tarziu de 12.09.2022, ora 17:00.  Lipsa unui 

raspuns in termenele indicate atrage dupa sine evaluarea documentelor 

asa cum au fost depuse initial. 

[...] 

Pana la data de 13.09.2022, inclusiv, Comisia de Evaluare va finaliza 

analiza Cererilor de Participare. Pe baza Notificarilor – Anexa 2, 



 

 
             

 

administratorii de schema vor notifica fiecare candidat cu privire la 

rezultatul evaluarii. 

administratorii de schema vor notifica fiecare candidat cu privire la 

rezultatul evaluarii. 

Etapa IV 

Depunerea si Evaluarea Contestatiilor 

Perioada de desfasurare 22.08.2022 – 16.09.2022 

In baza Notificarii primite, Candidatii au dreptul de a depune o Contestatie 

in termen de 5 zile lucratoare, dar nu mai tarziu de 14.09.2022, ora 17:00. 

Comisia de Evaluare va analiza contestatiile si va intocmi Raportul de 

Selectie pana la data de 16.08.2022, inclusiv. Punctajul acordat de Comisia 

de Contestații devine final! 

[...] 

Etapa IV 

Depunerea si Evaluarea Contestatiilor 

Perioada de desfasurare 22.08.2022 – 20.09.2022 

In baza Notificarii primite, Candidatii au dreptul de a depune o Contestatie 

in termen de 5 zile lucratoare, dar nu mai tarziu de 20.09.2022, ora 17:00. 

Comisia de Evaluare va analiza contestatiile si va intocmi Raportul de 

Selectie pana la data de 20.08.2022, inclusiv. Punctajul acordat de Comisia 

de Contestații devine final! 

[...] 

Etapa V 

Ajustarea Bugetelor si intocmirea Procesului Verbal Final de Evaluare si  

Selectie 

Perioada de desfasurare: 17.09.2022- 20.09.2022 

[...] 

Etapa V 

Ajustarea Bugetelor si intocmirea Procesului Verbal Final de Evaluare si  

Selectie 

Perioada de desfasurare: 20.09.2022- 21.09.2022 

[...] 



 

 
             

 

Proces verbal de încheiere a selectiei planurilor de afaceri se va publica 
in data de 20.09.2022 

Proces verbal de încheiere a selectiei planurilor de afaceri se va publica 

in data de 21.09.2022 

Etapa VI 

[...] 

SEMNAREA CONTRACTELOR DE SUBVENȚIE  

In conformitate cu punctul D al Cererii de Paticipare, documente ce se vor 

prezenta la semnarea contractului de subventie, Candidatii au obligatia 

prezentarii documentelor din Anexa in termen de 10 zile de la publicarea 

Procesului verbal de încheiere a selectiei planurilor de afaceri 

[...] 

Etapa VI 

[...] 

SEMNAREA CONTRACTELOR DE SUBVENȚIE  

In conformitate cu punctul D al Cererii de Paticipare, documente ce se vor 

prezenta la semnarea contractului de subventie, Candidatii au obligatia 

prezentarii documentelor din Anexa in termen de 30 zile de la publicarea 

Procesului verbal de încheiere a selectiei planurilor de afaceri 

[...] 

CALENDARUL DE DESFASURARE AL 

CONCURSULUI 

Desfășurarea concursului se va realiza conform termenelor prevăzute în 

tabelul de mai jos: 

 

 

CALENDARUL DE DESFASURARE AL 

CONCURSULUI 

Desfășurarea concursului se va realiza conform termenelor prevăzute în 

tabelul de mai jos: 

 

 



 

 
             

 

Nr. 
Crt. 

Descrierea etapei de 
desfășurare a 
concursului 

Perioada /Termen 

1. 
Depunerea  Cererilor de 

Participare 

22.08.20202-02.09.2022  

Luni – Vineri: 09:00-17:00 

2. 
Verificarea conformității 

administrative și a 
eligibilității  

22.08.2022- 07.09.2022 

3. 
Evaluarea tehnico-

financiară a planurilor 
de afaceri  

22.08.2022- 07.09.2022 

4. 
Depunerea 

contestațiilor 

În termen de 5 zile lucratoare de la 

data transmiterii Notificarii dar nu 

mai tarziu de 16.09.2022, ora 17:00 

5. 
Soluționarea 
contestațiilor 

22.08.2022 – 16.09.2022  

6. 
Ajustarea Bugetelor 

(daca este cazul) 
17.09.2022 – 20.09.2022 

7. 
Publicarea rezultatelor 

finale 
Pana la data de 20.09.2022, inclusiv 

 

Nr. 
Crt. 

Descrierea etapei de 
desfășurare a 
concursului 

Perioada /Termen 

1. 
Depunerea  Cererilor de 

Participare 

22.08.20202-02.09.2022  

Luni – Vineri: 09:00-17:00 

2. 
Verificarea conformității 

administrative și a 
eligibilității  

22.08.2022- 13.09.2022 

3. 
Evaluarea tehnico-

financiară a planurilor 
de afaceri  

22.08.2022- 13.09.2022 

4. 
Depunerea 

contestațiilor 

În termen de 5 zile lucratoare de la 

data transmiterii Notificarii dar nu 

mai tarziu de 20.09.2022, ora 17:00 

5. 
Soluționarea 
contestațiilor 

22.08.2022 – 20.09.2022  

6. 
Ajustarea Bugetelor 

(daca este cazul) 
20.09.2022 – 21.09.2022 

7. 
Publicarea rezultatelor 

finale 
Pana la data de 21.09.2022, inclusiv 

 

 

 

 



 

 
             

 

2. ALTE PREVEDERI 

Toate  celelate prevederi ale Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri cu  ALT DOMENIU DE ACTIVITATE DECAT 
PRELUCRAREA ȘI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR AGRICOLE elaborata în cadrul proiectului: “ANTREPRENORIAT CU IMPACT SOCIAL” - 
POCU/1009/8/3/148875 raman neschimbate. Modificarile operate nu afectează in nici un fel aplicatiile transmise deja până la data 
publicării prezentei erate. 

Data publicării 07.09.2022 

 


