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Nr.77/05.10.2022 

ERATA nr.2 

LA METODOLOGIE DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI 

CU DOMENIUL DE ACTIVITATE PRELUCRAREA ȘI COMERCIALIZAREA 

PRODUSELOR AGRICOLE 

(CAEN principal/domeniul de activitate conform Anexei 8 la Ghidul Solicitantului Condiții 

Specifice ”Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural” AP4/PI 9.v/OS 4.16) 

din cadrul proiectului  

„DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI COMPETITIV ÎN MEDIUL RURAL” 

 Cod smis 148780 

 

In vederea completarii si actualizarii Metodologiei de selectie si a calendarului de desfășurare a 

selecției planurilor de afaceri, organizat in perioada 19.09.2022 – 17.10.2022, in cadrul 

proiectului „DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI COMPETITIV ÎN MEDIUL 

RURAL”, se aduc urmatoarele mentiuni: 

1. Calendarul de desfășurare a selecției planurilor de afaceri cu domeniul de activitate 

prelucrarea și comercializarea produselor agricole va cuprinde următoarele etape: 

Calendar ETAPĂ 

19.09.2022 – 17.10.2022 Derularea Concursului de planuri de afaceri 

19.09.2022 – 26.09.2022   Depunerea dosarelor.  

27.09.2022 – 28.09.2022 Efectuarea evaluării eligibilității si conformității administrative 

(FAZA A) si transmiterea a eventualelor solicitari de 

clarificari/completari de catre Coordonatorii P si Expertul de 

monitorizare GT   in FAZA A - de evaluare a eligibilității si 

conformității administrative.   

Aplicantii vor avea maxim 2 zile lucratoare la dispozitie pentru 

a raspunde la solicitarile expertilor. 

03.10.2022  Finalizarea evaluării eligibilității si conformității administrative 

(FAZA A) publicarea pe site-ul www.transcarpaticarural.ro  a 

listei dosarelor respinse.  

http://www.transcarpaticarural.ro/


 

Comunicarea de către Managerul de proiect a Deciziei de 

respingere a dosarului către candidații respinși, pe adresa de e-

mail indicată în documentele de candidatură.  

28.09.2022 – 06.10.2022 Efectuarea evaluării si selecției tehnice și financiare (FAZA B). 

06.10.2022 Publicarea pe site-ul www.transcarpaticarural.ro  a listei 

intermediare a planurilor de afaceri dupa evalurea si selecția 

tehnico-financiare (FAZA B).  

07.10.2022 Perioada de depunere a contestațiilor rezultatelor FAZA B - de 

evaluare si selecție tehnică și financiară.  

Contestațiile se pot transmite pe email la adresa 

transcarpaticarural@gmail.com.   

Contestațiile transmise în afara intervalului de lucru vor fi 

înregistrate în ziua lucrătoare imediat următoare. 

Contestațiile transmise sau considerate a fi transmise după 

07.10.2022, ora 24:00, vor fi respinse ca fiind depuse în afara 

termenului.  

Contestațiile transmise de pe altă adresă de e-mail decât cea 

indicată în documentele de candidatură, nu vor fi înregistrate și 

nu vor face obiectul reevaluării de către juriu.  

11.10.2022 Publicare rezultate contestații Faza B.  

Publicarea listei finale cu rezultatele FAZA B de evaluare si 

selecție tehnică și financiară.  

Rezultatul reevaluării contestațiilor va fi comunicat de către 

Managerul de proiect prin transmitere a Deciziei juriului 

privind rezultatul contestației, pe adresa de e-mail indicată în 

documentele de candidatură. 

11.10.2022 Efectuarea evaluării prin Interviu. (FAZA C). Programarea 

pentru FAZA C a evaluării, respectiv interviul, se va face in 

ordinea punctajului obtinut in FAZA B si va fi transmisa pe 

adresa de e-mail indicată în documentele de candidatură. 

12.10.2022 – 14.10.2022 Finalizarea evaluării prin Interviu (FAZA C). 

http://www.transcarpaticarural.ro/
mailto:transcarpaticarural@gmail.com


 

17.10.2022 Publicarea pe site-ul www.transcarpaticarural.ro  a Listei finale 

cu câștigătorii Concursului de planuri de afaceri cu domeniul 

de activitate prelucrarea și comercializarea produselor 

agricole. 

 

Se modifica dupa cum urmeaza: 

Calendarul de desfășurare a selecției planurilor de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea și 

comercializarea produselor agricole va cuprinde următoarele etape: 

Calendar ETAPĂ 

19.09.2022 – 17.10.2022 Derularea Concursului de planuri de afaceri 

19.09.2022 – 26.09.2022   Depunerea dosarelor.  

27.09.2022 – 28.09.2022 Efectuarea evaluării eligibilității si conformității administrative 

(FAZA A) si transmiterea a eventualelor solicitari de 

clarificari/completari de catre Coordonatorii P si Expertul de 

monitorizare GT   in FAZA A - de evaluare a eligibilității si 

conformității administrative.   

Aplicantii vor avea maxim 2 zile lucratoare la dispozitie pentru 

a raspunde la solicitarile expertilor. 

03.10.2022  Finalizarea evaluării eligibilității si conformității administrative 

(FAZA A) publicarea pe site-ul www.transcarpaticarural.ro  a 

listei dosarelor respinse.  

Comunicarea de către Managerul de proiect a Deciziei de 

respingere a dosarului către candidații respinși, pe adresa de e-

mail indicată în documentele de candidatură.  

28.09.2022 – 07.10.2022 Efectuarea evaluării si selecției tehnice și financiare (FAZA B). 

07.10.2022 Publicarea pe site-ul www.transcarpaticarural.ro  a listei 

intermediare a planurilor de afaceri dupa evalurea si selecția 

tehnico-financiare (FAZA B).  

10.10.2022 Perioada de depunere a contestațiilor rezultatelor FAZA B - de 

evaluare si selecție tehnică și financiară.  

Contestațiile se pot transmite pe email la adresa 

http://www.transcarpaticarural.ro/
http://www.transcarpaticarural.ro/
http://www.transcarpaticarural.ro/


 

transcarpaticarural@gmail.com.   

Contestațiile transmise în afara intervalului de lucru vor fi 

înregistrate în ziua lucrătoare imediat următoare. 

Contestațiile transmise sau considerate a fi transmise după 

10.10.2022, ora 24:00, vor fi respinse ca fiind depuse în afara 

termenului.  

Contestațiile transmise de pe altă adresă de e-mail decât cea 

indicată în documentele de candidatură, nu vor fi înregistrate și 

nu vor face obiectul reevaluării de către juriu.  

12.10.2022 Publicare rezultate contestații Faza B.  

Publicarea listei finale cu rezultatele FAZA B de evaluare si 

selecție tehnică și financiară.  

Rezultatul reevaluării contestațiilor va fi comunicat de către 

Managerul de proiect prin transmitere a Deciziei juriului 

privind rezultatul contestației, pe adresa de e-mail indicată în 

documentele de candidatură. 

12.10.2022 Efectuarea evaluării prin Interviu. (FAZA C). Programarea 

pentru FAZA C a evaluării, respectiv interviul, se va face in 

ordinea punctajului obtinut in FAZA B si va fi transmisa pe 

adresa de e-mail indicată în documentele de candidatură. 

13.10.2022 – 14.10.2022 Finalizarea evaluării prin Interviu (FAZA C). 

17.10.2022 Publicarea pe site-ul www.transcarpaticarural.ro  a Listei finale 

cu câștigătorii Concursului de planuri de afaceri cu domeniul 

de activitate prelucrarea și comercializarea produselor 

agricole. 

 

Avizat, 

Manager Proiect 

Nan Ioana-Magdalena     
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