
 

 
             

 

ERATA NR.2 LA METODOLOGIA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI CU DOMENIUL DE ACTIVITATE 
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 domeniul de activitate 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 – 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, 

Etapa III  

Evaluarea Cererilor de Participare 

Perioada de desfășurare: 22.08.2022 – 16.09.2022 

[...] 
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 16.09.2022, 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 – 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 IV 

Depunerea si Evaluarea Contestatiilor 

Perioada de desfasurare 22.08.2022 – 26.09.2022 

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

in termen de 5 zile lucratoare, dar nu mai tarziu de 23.09.2022, ora 17:00. 

Comisia de Evaluare va analiza contestatiile si va intocmi Raportul de 

Selectie pana la data de 26.08.2022, 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: 20.09.2022- 21.09.2022 

Avand in vedere obiectivele si rezultatele asumate prin Cererea de 

Finantare pe care administratorii de schema sunt obligati sa le atinga, in 

urma publicarii listelor cu Cererile de Participare in ordinea punctajelor – 

Etapa V 

Ajustarea Bugetelor si intocmirea Procesului Verbal Final de Evaluare si  

Selectie 

Perioada de desfasurare: 23.09.2022- 28.09.2022 

Avand in vedere obiectivele si rezultatele asumate prin Cererea de 

Finantare pe care administratorii de schema sunt obligati sa le atinga, in 

urma publicarii listelor cu Cererile de Participare in ordinea punctajelor – 



 

 
             

 

Raportul de Selectie  – Anexa 6, Comisia de Evaluare poate solicita 

ajustarea bugetelor Planurilor de afaceri astfel încât: 

1.Solicitantul sa poata finanta minim 5 Planuri de Afaceri 

2.Partenerul 1 sa poata finanta minim 3 Planuri de Afaceri  

3.Partenerul 2 sa poata finanta minim 6 Planuri de Afaceri 

[...] 

Proces verbal de încheiere a selectiei planurilor de afaceri se va publica 
in data de 21.09.2022 

Raportul de Selectie  – Anexa 6, Comisia de Evaluare poate solicita 

ajustarea bugetelor Planurilor de afaceri astfel încât: 

1.Solicitantul sa poata finanta minim 5 Planuri de Afaceri 

2.Partenerul 1 sa poata finanta minim 3 Planuri de Afaceri  

3.Partenerul 2 sa poata finanta minim 6 Planuri de Afaceri 

 

Avand in vedere ca repartizarea Cererilor de Participare selectate 

(ADMISE) catre Administratorii de schema, poate influenta caror 

Participanti li se va solicita ajutarea bugetelor, prezentam modalitatea de 

repartizare si de ajustare astfel incat aceasta etapa sa se parcurga intr-un 

mod echidistant si transparent. 

Algoritmul de repartizare al Cererilor de Participare catre 

Administratorii de schema: 

1. Principii generale de transparenta si echidistanta:  

a. Repartizarea se va realiza in etape succesive, incepand de la Cererea de 

Participare care a obtinut punctajul cel mai mare 

b. In fiecare etapa se va aloca o Cerere de Participare unui Administrator 

de schema pana la epuizarea bugetelor tuturor administratorilor 

2. Selectarea Administratorului de schema catre care se repartizeaza o 

Cerere de Participare se va realiza in functie de valoarea medie a bugetului 



 

 
             

 

disponibil in functie de numarul de Intreprinderi Sociale pe care acesta le 

poate finanta in etapa de atribuire. 

Exemplu: 

Etapa 1: 

Asociatia Maini Intinse are un buget disponibil de 1.270.000 lei si trebuie 

sa finanteze minim 5 Intreprinderi Sociale – SES => Medie/ SES = 254.000 

lei 

Asociatia Ai Incredere are un buget disponibil de 920.000 lei si trebuie sa 

finanteze minim 3 Ses-uri=> Medie / SES = 306666.66 lei 

Asociatia Eliot House are un buget disponibil de 1.670.000 lei si trebuie sa 

finanteze minim 6 SES-uri => Medie / SES = 278333.33 lei 

In Etapa 1 se va repartiza Cererea de Participare eligbila, care a obtinut 

punctajul cel mai mare. 

Denumim bugetul Cererii de Participare X. 

Se va calcula: 

Y=X- 254.000 lei (Medie/ SES – Aferent Asociatiei Maini Intinse) 

Y=X- 306666.66 lei (Medie/ SES – Aferent Asociatiei Ai Incredere) 

Y=X- 278333.33 lei (Medie/ SES – Aferent Asociatiei Eliot House) 



 

 
             

 

Se va repartiza Cererea de Participare Administratorului de schema pentru 

care Y calculat are valoarea cea mai mica (indiferent daca valoarea 

rezultata este pozitiva sau negativa – nu se ia in calcul semnul din fata 

valorii „+” sau „-„) 

Etapa 2: 

In etapa a – II- a se va ajusta Bugetul Administratorului de Schema catre 

care a fost repartizat SES-ul in etapa anterioara precum si numarul de SES-

uri disponibile. Astfel, se recalculeaza media/ SES disponibila a acestui 

Administrator.  

Mediile/ SES ale celorlalti doi administratori raman neschimbate. 

In Etapa 2 se va repartiza Cererea de Participare eligbila, care s-a clasat pe 

locul 2, in ordinea punctajelor. 

Denumim bugetul Cererii de Participare X. 

Se va calcula: 

Y=X- Medie/ SES – Aferent Asociatiei Maini Intinse (ajustata – daca este 

cazul) 

Y=X- Medie/ SES – Aferent Asociatiei Ai Incredere (ajustata – daca este 

cazul) 



 

 
             

 

Y=X- Medie/ SES – Aferent Asociatiei Eliot House (ajustata – daca este 

cazul) 

Se va repartiza Cererea de Participare Administratorului de schema pentru 

care Y calculat are valoarea cea mai mica (indiferent daca valoarea 

rezultata este pozitiva sau negativa – nu se ia in calcul semnul din fata 

valorii „+” sau „-„) 

Etapele 3-14  

Se continua dupa acelasi algoritm pana la epuizarea bugetului.  

Selectarea Cererilor de Participare ale caror bugete se vor ajusta: 

1. Selectarea Cererilor de Paticipare ale caror bugete se vor ajusta 

(diminua) se va realiza dupa un algoritm echidistant, transparent. 

2. Modul de selectare si ajustare: 

a. In urma procesului de repartizare a Cererilor de Participare / SES, pot 

rezulta diferente intre suma bugetelor Cererilor de Participare Selectate 

si Valoarea Bugetului disponibil al administratorului.  

b. In situatia in care diferenta intre suma bugetelor Cererilor de Participare 

Selectate si Valoarea Bugetului disponibil al administratorului este 

negativa, dar insuficienta pentru a finanta in mod rezonabil inca o 



 

 
             

 

Intreprindere Sociala, nu se va solicita nici o ajustare pentru Cererile de 

Participare repartizate respectivului Administrator de schema. 

c. In situatia in care diferenta intre suma bugetelor Cererilor de Participare 

Selectate si Valoarea Bugetului disponibil al administratorului este 

pozitiva, se va selecta intr-un mod obiectiv, echidistant si transparent o 

Cerere de Participare al carui buget sa fie ajustat, dupa urmatorul 

algoritm:  

- Se calculeaza pentru fiecare Administrator de Schema media/ Ses in 

functie de bugetul total disponibil dar si numarul de SES-uri repartizate.  

- Se calculeaza pentru fiecare Cerere de participare diferenta dintre Media 

/ Ses al administratorului de schema catre care a fost repartizat si Bugetul 

Propus. 

- Se va solicita ajustarea bugetului dupa urmatoarele criterii: 1. Cererii de 

Participare pentru care diferenta calculata are valoare negativa. 2. Daca 

sunt mai multe Cereri de Participare in aceasta situatie, ajustare se va 

realiza pentru toate, procentual.  

[...] 

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

in data de 28.09.2022 



 

 
             

 

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- 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 

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- 16.09.2022 

3. 
Evaluarea tehnico-

financiară a planurilor 
de afaceri  

22.08.2022- 16.09.2022 

4. 
Depunerea 

contestațiilor 

În termen de 5 zile lucratoare de la 

data transmiterii Notificarii dar nu 

mai tarziu de 23.09.2022, ora 17:00 

5. 
Soluționarea 
contestațiilor 

22.08.2022 – 26.09.2022  

6. 
Ajustarea Bugetelor 

(daca este cazul) 
23.09.2022 –28.09.2022 



 

 
             

 

7. 
Publicarea rezultatelor 

finale 
Pana la data de 21.09.2022, inclusiv 

 

7. 
Publicarea rezultatelor 

finale 
Pana la data de 28.09.2022, inclusiv 

 

 

2. ALTE PREVEDERI 

Toate  celelate prevederi ale Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri cu domeniul de activitate 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 13.09.2022 

 


