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ERATA NR. 1 DIN 28.02.2020 LA 
METODOLOGIA DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI 

finantate în cadrul proiectului „SOLIDAR - Efort comun pentru un 
viitor mai bun!” 

 
 

1. Se modifica METODOLOGIA DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI 
finantate în cadrul proiectului „SOLIDAR - Efort comun pentru un viitor mai 
bun!” POCU/449/4/16/128673 după cum urmează: 

Varianta inițială publicată pe 
19.02.2020 

Varianta modificată pe 28.02.2020 

Cap. 9. MODUL DE TRANSMITERE A 
APLICAȚIILOR ȘI CONȚINUTUL 
DOSARULUI DE ÎNSCRIERE 
Aplicațiile vor fi depuse până pe 
29.februarie 2020 ora 16.30, de la 
primirea notificării pe e-mail transmisă 
de către administratorul de schemă de 
grant către beneficiar. Notificarea va fi 
însoțită de metodologie și anexele care 
vor face parte din dosarul de depunere a 
planului de afaceri sau vor fi utilizate în 
evaluare. 
(...) 
Expertul coordonator activități 
implementare (S,P1,P2) preia dosarele 
depuse si înregistrate, verifica daca 
plicurile sunt sigilate, deschid plicurile 
după data de 29.02.2020 ora 16,30  
verifica dosarul din punct de vedere al 
conformitatii si eligibilitatii, notifica 
beneficiarii deponenti de primirea 
aplicatiei si codul primit cu mentiunea ca 
acest cod va fi utilizat pe intreaga 
perioada de selecție a planurilor de 

Cap. 9. MODUL DE TRANSMITERE A 
APLICAȚIILOR ȘI CONȚINUTUL 
DOSARULUI DE ÎNSCRIERE 
Aplicațiile vor fi depuse până pe U13 
martie 2020U ora 16.30, de la primirea 
notificării pe e-mail transmisă de către 
administratorul de schemă de grant către 
beneficiar. Notificarea va fi însoțită de 
metodologie și anexele care vor face 
parte din dosarul de depunere a planului 
de afaceri sau vor fi utilizate în evaluare. 
(...) 
Expertul coordonator activități 
implementare (S,P1,P2) preia dosarele 
depuse si înregistrate, verifica daca 
plicurile sunt sigilate, deschid plicurile 
după data de U13.03.2020U ora 16,30  
verifica dosarul din punct de vedere al 
conformitatii si eligibilitatii, notifica 
beneficiarii deponenti de primirea 
aplicatiei si codul primit cu mentiunea ca 
acest cod va fi utilizat pe intreaga 
perioada de selecție a planurilor de 
afaceri.  Notificarea va fi întocmita 
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afaceri.  Notificarea va fi întocmita 
individual si transmisă pe adresa de e-
mail a beneficiarilor. 
 

individual si transmisă pe adresa de e-
mail a beneficiarilor. 
 

Cap. 11. ETAPELE DE EVALUARE A 
UNUI PLAN DE AFACERI 
A. Prevederi generale 
5. Depunerea planurilor de afaceri se 
face continuu până pe 29.02.2020 ora 
16,30. 
6. După finalizarea cursului ANC 
(toate cele 6 grupe de curs) derulat de 
către administratorul schemei de grant, 
beneficiarii care au luat examenul, 
primesc o notificare de la 
administratorul schemei de grant, prin 
care sunt informați că în până pe 
29.02.2020 ora 16,30, pot depune la 
sediul solicitant, partener 1 sau partener 
2, mentionate in prezenta metodologie 
planul de afaceri și anexele aferente in 
format fizic, in plic inchis si sigilat. 
Plicurile primite dupa data de 29.02.2020 
ora 16,30 sunt respinse. 

Cap. 11. ETAPELE DE EVALUARE A 
UNUI PLAN DE AFACERI 
A. Prevederi generale 
5. Depunerea planurilor de afaceri se 
face continuu până pe U13.03.2020U ora 
16,30. 
6. După finalizarea cursului ANC 
(toate cele 6 grupe de curs) derulat de 
către administratorul schemei de grant, 
beneficiarii care au luat examenul, 
primesc o notificare de la 
administratorul schemei de grant, prin 
care sunt informați că în până 
pe U13.03.2020U ora 16,30, pot depune la 
sediul solicitant, partener 1 sau partener 
2, mentionate in prezenta metodologie 
planul de afaceri și anexele aferente in 
format fizic, in plic inchis si sigilat. 
Plicurile primite dupa data de U13.03.2020 U 
ora 16,30 sunt respinse. 

Cap. 13. DISPOZIȚII FINALE 
Calendarul concursului de planuri de 
afaceri: 
19 – 29.02.2020 ora 16,30 depunerea 
aplicațiilor (planurile de afaceri) 
29 – 01.03.2020 ora 16,30 evaluare 
Faza 1 si transmiterea 
notificarilor/clarificari  
02 – 03.03.2020 ora 16,30 primirea 
clarificarilor de la aplicanti 
04 – 06.03.2020 ora 16,30 evaluare 
Faza 2 
07 – 08.03.2020 ora 16,30 evaluare 
Faza 3 (interviu) 
09.03.2020 publicare lista intermediara 
puncat obtinut 
10 – 12.2020 ora 16,30 transmiterea 
contestatiilor de catre aplicanti 
13.03.2020 solutionarea contestatiilor 
14.03.2020 publicare lista finala 

Cap. 13. DISPOZIȚII FINALE 
Calendarul concursului de planuri de 
afaceri: 
19.02 – 13.03.2020 ora 16,30 
depunerea aplicațiilor (planurile de 
afaceri) 
13 – 15.03.2020 ora 16,30 evaluare 
Faza 1 si transmiterea 
notificarilor/clarificari  
15 – 17.03.2020 ora 16,30 primirea 
clarificarilor de la aplicanti 
18 – 20.03.2020 ora 16,30 evaluare 
Faza 2 
21 – 22.03.2020 ora 16,30 evaluare 
Faza 3 (interviu) 
23.03.2020 publicare lista intermediara 
puncat obtinut 
24 – 25.2020 ora 16,30 transmiterea 
contestatiilor de catre aplicanti 
26.03.2020 solutionarea contestatiilor 
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planuri de afaceri admise la finantare 
si listă planuri de afaceri în rezervă 

 

27 - 28.03.2020 publicare lista finala 
planuri de afaceri admise la finantare 
si listă planuri de afaceri în rezervă 

 

 
2. Se modifica Anexa 3 Plan de afaceri la METODOLOGIA DE SELECTIE A 

PLANURILOR DE AFACERI finantate în cadrul proiectului „SOLIDAR - Efort 
comun pentru un viitor mai bun!” POCU/449/4/16/128673 după cum 
urmează: 

Varianta inițială publicată pe 
19.02.2020 

Varianta modificată pe 28.02.2020 

III.  PLANUL OPERAȚIONAL 
3. Dacă ați optat să angajați 
persoane din grupuri vulnerabile, vă 
rugăm să oferiți informații cu privire la: 
numărul persoanelor din grupurile 
vulnerabile angajate, tipul de 
vulnerabilitate, modul de recrutare și 
serviciile suplimentare de suport și 
inserție socio-profesionale pe care le veți 
oferi¹¹. 
¹¹Atenție, opțiunea de a angaja persoane vulnerabile se punctează 
suplimentar, cate 1 punct pentru fiecare persoana vulnerabilă 
angajata 

III.  PLANUL OPERAȚIONAL 
3. Dacă ați optat să angajați 
persoane din grupuri vulnerabile, vă 
rugăm să oferiți informații cu privire la: 
numărul persoanelor din grupurile 
vulnerabile angajate, tipul de 
vulnerabilitate, modul de recrutare și 
serviciile suplimentare de suport și 
inserție socio-profesionale pe care le veți 
oferi¹¹. 
¹¹Atenție, opțiunea de a angaja persoane vulnerabile se punctează 
suplimentar, cate U2 puncteU pentru fiecare persoana vulnerabilă 
angajata 

 
Toate celelalte prevederi ale metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de 
afaceri finanțate în cadrul proiectului „SOLIDAR - Efort comun pentru un viitor mai 
bun!” POCU/449/4/16/128673 ramân neschimbate. 
 

3. Modificările operate nu afectează în niciun fel aplicațiile transmise deja până 
la data publicării prezentei erate. 
 

Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri în varianta revizuită poate 
fi accesată pe pagina web: 31TUhttps://www.ircas.ro/finantare/U31T  
 
Data publicării pe site: 
28.02.2020 
 
Întocmit,  
Coordonator activități implementare 
Petcu Iuliana 
 
Aprobat, 
Manager proiect 
Trandafir Laurentiu 

https://www.ircas.ro/finantare/

