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ERATA NR. 3 DIN 20.03.2020 LA 
METODOLOGIA DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI 

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

 

1. Având în vedere DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea 

stării de urgență pe teritoriul României, art. 1 si art. 2, 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 28.02.2020 Varianta modificată pe 20.03.2020 

Cap. 11. ETAPELE DE EVALUARE A UNUI 
PLAN DE AFACERI 

D. FAZA 3 
2. În această etapă de evaluare, persoana va fi 
prezentă la sediu Asociației IRCAS la data și ora 
stabilită de comun acord, în perioada 07-
08.03.2020. 
3. Neprezentarea beneficiarului la data și ora 
stabilită, nu va conduce la respingerea planului 
de afaceri depus în competiție ci la pierderea 
punctajului acordat la interviu. 
4. În această etapă de evaluare, este 
obligatorie prezența persoanei care a depus 
planul de afaceri și care va deține calitatea de 
asociat majoritar sau reprezentant legal al 
entității juridice care va fi creată. Aceasta 
poate fi însoțită pentru pitch și de către alte 
persoane care vor face parte din 
întreprinderea socială. Costurile acestora 
pentru deplasare, cazare și masă vor fi 
suportate din fonduri proprii. 
5. Fiecare persoană / grup de persoane, va 
avea la dispoziție 5 minute pentru prezentarea 

Cap. 11. ETAPELE DE EVALUARE A 
UNUI PLAN DE AFACERI 

D. FAZA 3 
2. se abrogă 
 
 
 
3. se abrogă 
 
 
 
4. se abrogă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. se abrogă 
 



 

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

ideii de afaceri la care se vor adăuga alte 10 
minute pentru întrebări din partea comisiei de 
evaluare. În total, fiecare participant va avea 
la dispoziție 15 minute, să convingă juriul, că 
planul de afaceri propus este fezabil. Fiecare 
persoană / grup de persoane, poate alege 
modalitatea în care va face prezentarea și 
dacă utilizează pentru suport instrumente 
Power Point / video / demonstrații practice 
ș.a. 
6. Comisia de evaluare / juriu, va fi aceiași din 
Faza 2 de evaluare. 
7. Evaluarea se va face în acord cu Anexa 
9_Grilă de evaluare Faza 3. 
8. Fiecare membru al comisiei de evaluare, va 
semna propria grilă de evaluare și o va 
transmite persoanei responsabile de 
coordonarea procesului de selecție. 
9. Punctajul acordat de către fiecare membru 
al comisiei, va fi transpus de către persoana 
responsabilă de coordonarea procesului de 
selecție, într-un registrul special creat pentru 
competiție, care va fi semnat la final de către 
toți membrii comisiei de evaluare. Punctajul 
acordat este maxim 10 puncte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. se abrogă 
 
7. se abrogă 
 
8. se abrogă 
 
 
 
9. Punctajul acordat de către fiecare 
membru al comisiei, va fi de 10 puncte 
și va fi acordat din oficiu tuturor 
participanților la concurs. 
 

 
 
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. 
 

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