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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 3 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. 

Versiunea initiala Versiunea revizuita Observatii 

1.  

Faza 1. Punctul 5: Beneficiarul  va  trebui  să  răspundă  pe  
e-mail-ul  argus@crucearosie.ro  pana maxim in data de 
17.07.2020 ora 16.30. 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 5: Beneficiarul  va  trebui  să  răspundă  pe  
e-mail-ul  argus@crucearosie.ro  pana maxim in data de 
22.07.2020 ora 16.30. 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 

 

2.  

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 pana 
maxim in data de 21.07.2020 ora 16,30. 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 pana maxim in 
data de 24.07.2020 ora 16,30. Se va utiliza modelul prevăzut 
în Anexa 5_Model contestație. Pag 22 

 

3.  

19.06.2020 – 15.07.2020 ora 16,30 depunerea aplicațiilor 
(planurile de afaceri) 
03 – 17. 07.2020 ora 16,30 evaluare Faza 1 si transmiterea 
notificarilor si primirea clarificarilor                                                                           
20-21.07.2020 ora 16.30 depunerea contestatiilor Faza 1 
20-22.07.2020 solutionarea contestatiilor Faza 1 
22.07.2020 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.           
10.08 – 11.08.2020 ora 16,30 depunere contestatii Faza 2 
12.08 – 14.08.2020 solutionarea contestatiilor Faza 2 

19.06.2020 – 15.07.2020 ora 16,30 depunerea aplicațiilor 
(planurile de afaceri) 
03 – 22. 07.2020 ora 16,30 evaluare Faza 1 si transmiterea 
notificarilor si primirea clarificarilor                                                                           
23-24.07.2020 ora 16.30 depunerea contestatiilor Faza 1 
27-28.07.2020 solutionarea contestatiilor Faza 1 
28.07.2020 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 28.07.2020)                                                            
07.08.2020 – Rezultatele Fazei a 2-a de evaluare, vor fi 
comunicate prin e-mail tuturor  aplicanților.           
10.08 – 11.08.2020 ora 16,30 depunere contestatii Faza 2 
12.08 – 14.08.2020 solutionarea contestatiilor Faza 2 
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14.08.2020 publicarea pe site-ul proiectului a Listei 
punctaje planuri de afaceri Faza 2 
17.08. – 21.08.2020 evaluare Faza 3 (interviu) 
24 – 25.08.2020 ora 16.30 depunere contestatii Faza 3 
26.08 – 27.08.2020 solutionarea contestatiilor Faza 3 
28.08.2020 publicarea pe site-ul proiectului a Listei 
punctaje planuri de afaceri Faza 3 
31.08.2020 publicare pe site-ul proiectului a Listei finale 
planuri de afaceri admise la finantare si  listă planuri de 
afaceri în rezervă* 
Pag 27 

14.08.2020 publicarea pe site-ul proiectului a Listei punctaje 
planuri de afaceri Faza 2 
17.08. – 21.08.2020 evaluare Faza 3 (interviu) 
24 – 25.08.2020 ora 16.30 depunere contestatii Faza 3 
26.08 – 27.08.2020 solutionarea contestatiilor Faza 3 
28.08.2020 publicarea pe site-ul proiectului a Listei punctaje 
planuri de afaceri Faza 3 
31.08.2020 publicare pe site-ul proiectului a Listei finale 
planuri de afaceri admise la finantare si  listă planuri de 
afaceri în rezervă* 
Pag 27 

 


