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Nr. 48/22.12.2020 

ERATA nr.3 

la Metodologia de Selectie a Planurilor de Afaceri  

In vederea completarii si actualizarii Metodologiei de selectie si a calendarului 

aferente concursului de planuri de afaceri organizat în perioada 19.11.2020 – 

19.01.2021 în cadrul proiectului „CES-Consolidarea Economiei Sociale” 

(POCU/449/4/16/127794, se aduc urmatoarele mentiuni :   

1. „Calendarul concursului de planuri de afaceri: 

19.11 -11.12 ora 16,30 depunerea dosarelor / nu aplicatii(planurile de afaceri) 

 19.11 - 23.12.2020 ora 16,30 evaluare si transmiterea notificarilor/clarificari  

29.12.2020 ora 16,30 primirea clarificarilor de la aplicanti 

30.12.2020 ora 16,30 evaluare – liste evaluare punctaj   

4- 08.01.2021 evaluare  (interviu) 

11.01.2021 publicare lista intermediara punctaj obtinut cumulat 

11.01-13.01.2021 ora 12:00 transmiterea contestatiilor de catre aplicanti 

18.01.2021 solutionarea contestatiilor 

19.01.2021 publicare lista finala planuri de afaceri admise la finantare si listă 
planuri de afaceri în rezervă 

„ 

Se modifica dupa cum urmeaza  :  

„Calendarul concursului de planuri de afaceri: 

19.11 -11.12 ora 16:30 depunerea dosarelor  

19.11 - 30.12.2020 evaluare planuri de afaceri si transmiterea 
notificarilor/clarificari  

30.12.2020  - publicarea rezultatelor Etapa CAE si programarilor aferente etapei 
de evaluare 3 – Interviu   

4- 07.01.2021 etapa 3 evaluare - Interviu 

08.01.2021 publicare lista intermediara punctaj obtinut etapa evaluare 2 ETF si 
etapa evaluare 3 Interviu  

09.01-12.01.2021 ora 15:00 - transmiterea contestatiilor de catre aplicanti 

13.01.2021- 18.01.2021 solutionarea contestatiilor 



 

19.01.2021 publicare lista finala planuri de afaceri admise la finantare si listă 
planuri de afaceri de rezervă 

” 

1. Se actualizeaza informatiile din Cap. 11 DERULARE CONCURS SI SELECTARE 

PLANURI DE AFACERI,  punctul A. Prevederi generale, subpunctele 3 si 4  :  

 

„3. Pentru Faza a 3-a, cea de pitch vor fi selectate numai planuri de afaceri 

carea au obținut minim 70 puncte în Faza a 2-a. 

4. Faza a 3, cea de pitch, va avea loc în perioada 04.01.2021-08.01.2021 la 

sediile HUB din regiunile de dezvoltare sau in sistem online printr-un sistem 

videoconferinta care va inregistra video si audio. Se va agrea cu fiecare 

aplicant o dată și o oră la care se va susține pitch-ul.” 

 

 Se inlocuiesc  cu  

 

3. Pentru Faza a 3-a, cea de pitch vor fi selectate planurile de afaceri care 

au fost admise dupa etapa 1 de evaluare (CAE). 

4. Faza a 3, cea de pitch, va avea loc în perioada 04.01.2021-07.01.2021 in 

sistem online printr-un sistem videoconferinta care va inregistra video si audio. 

Aplicantii vor fi notificati prin  email pana in data de 30 decembrie 2020 

inclusiv in legatura cu data si ora la care se va susține pitch-ul. 

 

 

2. Se actualizeaza informatiile din Cap. 11 DERULARE CONCURS SI SELECTARE 

PLANURI DE AFACERI, C. FAZA 2, subpunctul 7   

„7.Rezultatele Fazei a 2-a de evaluare, vor fi comunicate prin e-mail tuturor 

aplicanților.” 

 

Se inlocuieste cu : 

 

„7.Rezultatele Fazei a 2-a de evaluare, vor fi publicate pe site ul Primariei 

Rupea si al Asociatiei Gal Transcarpatica cel tarziu pe 08.01.2021.” 

 

 

3. Se actualizeaza informatiile din Cap. 11 DERULARE CONCURS SI SELECTARE 

PLANURI DE AFACERI, punctul D. FAZA 3, subpunctele 1,2,4 : 

 



 

„1. Planurile de afaceri evaluate în Faza a 2-a, care au punctaj peste 

70 de puncte (inclusiv 70 de puncte), vor intra în Faza a 3-a de evaluare  

cea de interviu. 

2. În această etapă de evaluare, se va organiza interviul la data și ora 

stabilită de comun acord, în perioada 04.01.2021-08.01.2021, in sistem 

online. Aplicantul va primi invitatia pe email cu linkul de acces si va fi 

invitat in conferinta la ora stabilita prin email.” 

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.” 

 

 

 Se inlocuiesc cu : 

 

„1. Toate planurile de afaceri ADMISE dupa Faza 1 de evaluare (CAE), vor 

intra în Faza a 3-a de evaluare  cea de interviu. 

2. În această etapă de evaluare, se va organiza interviul la data și ora 

stabilită de administratorul de grant si transmisa prin email catre aplicanti 

pana in data de 30.12.2020 inclusiv , în perioada 04.01.2021-07.01.2021, in 

sistem online. In ziua interviului aplicantul va primi invitatia cu linkul de acces 

si va fi invitat in conferinta la ora stabilita. 

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.” 
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