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Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Componentă 1 - Apel : POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de  

sărăcie  și  excluziune  socială,  prin  implementarea  de  măsuri  integrate/2/Reducerea  numarului  de  comunități 

marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate Titlul 

proiectului: „ȘANSĂ pentru Beceni – Împreună reușim” 

Nr. Contract de finanțare: POCU/140/4/2/114909 

Beneficiar: Asociația - Centrul de formare profesională, orientare, consiliere și plasarea forței de muncă 

"FORMATEMP" 

 
 
 
 

 

ERATA CALENDAR AFERENT 

METODOLOGIEI CONCURSULUI DE IDEI DE 

AFACERI 
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In conformitate cu prevederile Metodologiei de desfasurare a concursului de idei de 

afaceri, pana in data de 22.10.2021, la sediul Beneficiarului, Asociația - Centrul de 

formare profesională, orientare, consiliere și plasarea forței de muncă 

"FORMATEMP", au fost inregistrate un numar de 12 planuri de afaceri. 

Tinand cont de evolutia pandemiei COVID-19 si de conditiile speciale impuse de 

aceasta, de faptul ca implementarea proiectului a fost suspendata timp de 2 luni 

calendarul concursului este modificat astfel: 

 
 

Nr. 

Crt. 

 
DENUMIRE SUBACTIVITATE 

 

PERIOADA 

DERULARE 

 
OBSERVAȚII 

1. Depunere dosare cu planuri de afaceri 15.09 – 10.11.2021  

2. Evaluare eligibilitate și conformitate 

administrativă 

23.10 – 03.02.2022  

3. Evaluare  tehnico-financiară  și  Soluționare 

clarificări solicitate de juriu 

23.10 – 03.02.2022 În  funcție  de  numărul 

de solicitări, intervalul 

poate varia 

4. Afișare  rezultate, ca  urmare a  evaluării  și 

Depunere și răspuns contestații 

03.02.2022 –
07.02.2022 

 

5. Afișare  listă  finală  a  planurilor  de  afaceri 

câștigătoare și afișare listă de așteptare 

07.02.2022  

 

Calendarul  concursului  de  planuri  de  afaceri  poate  suferi  modificări  în  funcție  de  numărul 

planurilor de afaceri depuse sau alte situații care pot impune modificări calendaristice. 

 

 
IMPORTANT: SE VOR PRIMI DOAR PRIMELE 23 DE DOSARE DEPUSE. SE VA APLICA 

REGULA: ”PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT” PENTRU PRIMELE 21 DE DOSARE 

DEPUSE, URMĂTOARELE 2 DOSARE DEPUSE VOR FI PE LISTA DE REZERVĂ. 

 
Notă: Evaluarea se poate face și pe măsura primirii dosarelor de înscriere în concurs. 


