"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020"
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect: Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru
POCU/82/3/7/105275

Erată privind termenele prevăzute în metodologia de evaluare a planurilor de
afaceri elaborate în cadrul proiectului „Performanța economică prin
antreprenoriat în Regiunea Centru”
În urma semnării Actului Adițional nr. 4 la contractul POCU/82/3/7/105275, activitatea
A.4.2 – „Selecția propriu-zisă și aprobabarea a 90 planuri de afaceri viabile de către un
juriu (comisie de selecție) format din reprezentanți relevanți din aria de implementare a
proiectului, în vederea înființării și dezvoltării unor activități independente non-agricole,
precum și creării de noi locuri de muncă durabile și de calitate în zona urbană a regiunii
centru” – a fost prelungită până în 30.11.2018. Ca urmare a acestui fapt termenele
prevăzute în metodologia de evaluare a planurilor de afaceri se modifică după cum
urmează:







Perioada de derulare a etapei de organizare și desfășurare a evaluării planurilor
de afaceri este mai – 30 noiembrie 2018
Candidații respinși în urma evaluării administrative vor putea depune contestație
în termen de 3 zile calendaristice de la primirea informării de respingere, dar nu
mai târziu de 07.11.2018, la adresa: concurs.proiecte@yahoo.com. Rezoluția la
contestația depusă va fi realizată cel mai târziu în data de 09.11.2018 și va fi
transmisă candidaților
Candidații respinși în urma evaluării tehnico-financiare vor putea depune
contestație (vezi anexa 11) în termen de 3 zile calendaristice de la primirea
informării de respingere, dar nu mai târziu de 22.11.2018, la adresa:
concurs.proiecte@yahoo.com. Rezoluția la contestația depusă va fi transmisă
candidaților cel mai târziu în data de 26.11.2018
Perioada de derulare a etapei de evaluare post-interviu cu candidații admiși în
primele două etape este septembrie – 30 noiembrie 2018
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