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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o
manieră auto-sustenabilă
Titlul proiectului: “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest
si Centru”
Contract POCU/449/4/16/128025 nr. 12889/30.08.2019

CORRIGENDUM 1 la
METODOLOGIE DE INTOCMIRE, EVALUARE SI
SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI
in cadrul proiectului

”ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de
intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si
Centru”
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Nr.
Crt.

1

2

3

4

Versiunea initiala

Versiunea revizuita

Expertii SNCRR si ADCSS se asigura ca toate documentele
cerute sunt atasate la dosar, sunt intocmite corect si sunt
complete. În caz contrar va solicita prin notificarea de
anuntare a primirii dosarului, completarea dosarului în
termen de doua zile de la depunerea aplicației. Pag 20

Expertii SNCRR si ADCSS se asigura ca toate documentele
cerute sunt atasate la dosar, sunt intocmite corect si sunt
complete. În caz contrar va solicita prin notificarea de
anuntare a primirii dosarului, completarea dosarului în
termen de doua zile de la depunerea aplicației pana la data
de 15 iulie ora 12,00. Pag 20

Lipsa Anexei 3_Planul de Afaceri sau a Anexei 4_Bugetul
planului de afaceri, nu poate face obiectul solicitării de
clarificări și conduce din start la respingerea aplicației. Pag
20

Lipsa 3_Planul de Afaceri, nu poate face obiectul solicitării
de clarificări și conduce din start la respingerea aplicației.
Pag 20

Depunerea planurilor de afaceri se face in 20 de zile
calendaristice de la data anunțării tuturor participanților la
proiect și postării pe site-ul proiectului (pana la data de 08
iulie 2020, data primirii la sediul SNCRR sau data postei
transmitere rapida/curieratului rapid). Pag 21

Depunerea planurilor de afaceri se face pana la data de 15
iulie 2020, data primirii la sediul SNCRR sau data postei
transmitere rapida/curieratului rapid). Pag 21

Faza 1. Punctul 1: După primirea pe e-mail a pachetului
de documente transmis de către beneficiar pentru
competiția de planuri de afaceri, persoană responsabilă de
evaluarea administrativă și a eligibilității va aloca un număr
de înregistrare scrisorii de înaintare a documentației. Pag
22

Faza 1. Punctul 1: După primirea pachetului de documente
transmis de către beneficiar pentru competiția de planuri
de afaceri, persoana responsabilă de evaluarea
administrativă și a eligibilității va aloca un număr de
înregistrare scrisorii de înaintare a documentației. Pag 22
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Observatii

Lipsa Anexei 4
poate face
obiectul unei
solicitari de
clarificari
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Faza 1. Punctul 2. Acest număr va fi comunicat pe e-mail
beneficiarului și va fi utilizat ulterior în corespondența
aferentă competiției de planuri de afaceri. De asemenea,
va fi publicat pe site-ul proiectului www.argus-proiect.ro
în secțiunea dedicată competiției pentru a vedea în timp
real clasamentul ca urmare a evaluării din Faza a 2-a.

Faza 1. Punctul 2. Acest număr va fi comunicat pe e-mail
beneficiarului și va fi utilizat ulterior în corespondența
aferentă competiției de planuri de afaceri. De asemenea,
va fi publicat pe site-ul proiectului www.argus-proiect.ro
în secțiunea dedicată competiției pentru a vedea în timp
real clasamentul ca urmare a evaluării din Faza a 1-a.

Faza 1. Punctul 4: În situații particulare în care anumite
informații sau documente din cadrul documentației inițiale
nu vor fi clare sau vor lipsi, va putea fi transmisă o singură
solicitare de clarificări pe adresa de e-mail comunicată de
către beneficiar pentru corespondență. Pag 22

Faza 1. Punctul 4: În situațiile în care anumite informații sau
documente din cadrul documentației inițiale nu vor fi clare
sau vor lipsi, vor putea fi transmise solicitari de clarificări pe
adresa de e-mail comunicată de către beneficiar pentru
corespondență, cu încadrarea în termenul de finalizare a
evaluarii specifice Fazei 1. Pag 22

Faza 1. Punctul 5: Beneficiarul va trebui să răspundă pe
e-mail-ul argus@crucearosie.ro în maxim 2 zile
calendaristice pana maxim in data de 12.07.2020 ora
12.00. Neprimirea unui răspuns la termen, va conduce la
respingerea aplicației Pag 22

Faza 1. Punctul 5: Beneficiarul va trebui să răspundă pe
e-mail-ul argus@crucearosie.ro în maxim 2 zile
calendaristice pana maxim in data de 15.07.2020 ora 12.00.
Neprimirea unui răspuns la termen, va conduce la
respingerea aplicației. Documentele care sufera modificari
vor fi transmise si in format hartie, cu respectarea tuturor
conditiilor de termen de depunere si de format. Pag 22
Faza 1. Punctul 6: Estimăm un termen de maxim 8 de zile
lucrătoare, pentru finalizarea evaluarii si publicarii planurilor
de afaceri selectate pentru Faza 1. Pag 22

Faza 1. Punctul 6: Estimăm un termen de maxim 6 de zile
lucrătoare, pentru finalizarea evaluarii si publicarii
planurilor de afaceri pentru Faza 1. Pag 22
Lipsa Anexei 3_Planul de Afaceri sau a Anexei 4_Bugetul
planului de afaceri, nu poate face obiectul solicitării de
clarificări și conduce din start la respingerea aplicației. Pag
22

Lipsa Anexei 3_Planul de Afaceri, nu poate face obiectul
solicitării de clarificări și conduce din start la respingerea
aplicației. Pag 22
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Lipsa Anexei 4
poate face
obiectul unei
solicitari de
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Aplicația poate fi respinsă, și dacă din planul de afaceri
lipsesc anumite secțiuni (au fost șterse sau nu sunt
completate (excepție unde nu e cazul de completat) sau
bugetul nu conține toate sheet-urile conform template-lui
transmis, inclusiv cele care se completează automat. Pag
22

În situațiile în care anumite informații sau documente din
cadrul documentației inițiale nu vor fi clare sau vor lipsi, vor
putea fi transmise solicitari de clarificări pe adresa de e-mail
comunicată de către beneficiar pentru corespondență. Pag
22
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Faza 1. Punctul 7: După primirea electronică a rezultatului
Fazei 1 de evaluare, aplicanții vor putea transmite
eventuale contestații pe e-mail argus@crucearosie.ro în
maxim 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării de la
administratorul schemei de grant, pana maxim in data de
14.07.2020 ora 12.00. Se va utiliza modelul prevăzut în
Anexa 5_Model contestație. Pag 22

Faza 1. Punctul 7: După primirea electronică a rezultatului
Fazei 1 de evaluare, aplicanții vor putea transmite eventuale
contestații pe e-mail argus@crucearosie.ro în maxim 2 zile
lucrătoare de la primirea comunicării de la administratorul
schemei de grant, pana maxim in data de 17.07.2020 ora
16,30. Se va utiliza modelul prevăzut în Anexa 5_Model
contestație. Pag 22

19.06.2020 – 08.07.2020 ora 16,30 depunerea aplicațiilor
(planurile de afaceri)
08 – 12.07.2020 ora 12,00 evaluare Faza 1 si transmiterea
notificarilor si primirea clarificarilor
13-14.07.2020 ora 16.30 depunerea contestatiilor Faza 1
14-15.07.2020 solutionarea contestatiilor Faza 1
15.07.2020 publicarea pe site-ul proiectului a Listei
planurilor de afaceri Faza 1
15.07 – 07.08.2020 evaluare Faza 2
Pag 27

19.06.2020 – 15.07.2020 ora 16,30 depunerea aplicațiilor
(planurile de afaceri)
03 – 15.07.2020 ora 12,00 evaluare Faza 1 si transmiterea
notificarilor si primirea clarificarilor
16-17.07.2020 ora 16.30 depunerea contestatiilor Faza 1
17-21.07.2020 solutionarea contestatiilor Faza 1
21.07.2020 publicarea pe site-ul proiectului a Listei
planurilor de afaceri selectate in Faza 1 in urma
contestatiilor
16.07 – 07.08.2020 evaluare Faza 2 (*planurile ce sunt in
demersul de solutionare a contestatiilor intra in evaluare de
la data solutionarii contestatiei, dupa caz, dar nu mai tarziu
de data publicarii 21.07.2020)
07.08.2020 – Rezultatele Fazei a 2-a de evaluare, vor fi
comunicate prin e-mail tuturor aplicanților.
Pag 27
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Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1: punctul 1.1. Anexa
1_Scrisoarea depunere plan de afaceri, a fost depusă și
respectă formatul standard? Este transmisă în format PDF?

Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1: punctul 1.1. Anexa
1_Scrisoarea depunere plan de afaceri, a fost depusă și
respectă formatul standard?

Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1: punctul 1.2. Anexa
2_Declarația de eligibilitate a fost depusă, este conformă,
este semnată și datată? Este transmisă în format PDF?

Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1: punctul 1.2. Anexa
2_Declarația de eligibilitate a fost depusă, este conformă,
este semnată și datată?

Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1: punctul 1.3. Anexa
3_Planul de afaceri este depus, este conform, este semnat
și datat. Este transmis în format PDF?

Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1: punctul 1.3. Anexa
3_Planul de afaceri este depus, este conform, este semnat și
datat.

Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1: punctul 1.3.1. CV-ul
asociatului majoritar / reprezentant legal, este semnat și
atașat la planul de afaceri? Este transmis în format PDF?

Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1: punctul 1.3.1. CV-ul
asociatului majoritar / reprezentant legal, este semnat și
atașat la planul de afaceri?
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Expertii SNCRR
si ADCSS vor
scana
documentele
(documentele
ce se transmit
in format
hartie, cu
semnatura
olografa pe
fiecare pagina,
iar bugetul se
transmite in
format hartie si
in format Excel
pe suport
informatic
(CD/memory
stick)

