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ERATA nr.2 

la Metodologia de Selectie a Planurilor de Afaceri  

CES Consolidarea Economiei Sociale  

 

In vederea completarii si actualizarii documentelor aferente concursului de planuri de 

afaceri organizat în cadrul proiectului „CES-Consolidarea Economiei Sociale” 

(POCU/449/4/16/127794) in perioada 19.11.2020 – 19.01.2020. 

s-au efectuat urmatoarele modificari in Metodologia de selectie planuri de afaceri, 

Cap. 12, pct. 4  Nediscriminare : 

„Nediscriminare. Se va acorda punctaj suplimentar Planurilor de Afaceri care 

propun angajarea persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile. Astfel la 

punctul III.3. Pentru o persoana angajata din grupurile vulnerabile se va puncta 

1 punct, pentru doua persoane din grupurile vulnerabile se va puncta 2 puncte 

iar pentru trei persoane din grupurile vulnerabile se va puncta 3 puncte.  În caz 

de egalitate a punctajelor, când este necesară departajarea în vederea selectării 

spre finanțare, prioritate vor avea planurile de afaceri care au obținut un punctaj 

mai mare la criteriul 4. Priorități orizontale și teme secundare în evaluarea de 

la Faza 2.” 

 

Se inlocuieste  cu  

„Nediscriminare. Se va acorda punctaj suplimentar Planurilor de Afaceri care 

propun implicarea persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile. Astfel la 

punctul III.3. Pentru o categorie implicata din grupurile vulnerabile se va puncta 

1 punct, pentru doua categorii din grupurile vulnerabile se va puncta 2 puncte 

iar pentru trei categorii din grupurile vulnerabile se va puncta 3 puncte.  În caz 

de egalitate a punctajelor, când este necesară departajarea în vederea selectării 



 

spre finanțare, prioritate vor avea planurile de afaceri care au obținut un punctaj 

mai mare la criteriul 4. Priorități orizontale și teme secundare în evaluarea de 

la Faza 2.” 

 

De asemenea se actualizeaza calendarul de depunere planuri de afaceri cu 

mentiunea : 

 

„Depunerea planurilor de afaceri se face continuu intre  19.11.2020 -

11.12.2020 ora 16:30; ultima zi de depunere, 11.12.2020 fiind considerata 

data expedierii daca optati sa transmiteti dosarele de inscriere la 

concursul de planuri de afaceri prin posta sau servcii de curierat. “ 
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