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ERATA NR. 2/07.01.2020 
LA  METODOLOGIA DE RECRUTARE, ÎNREGISTRARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ, 

Ianuarie 2020 

 
 
 

1. Modificarea paragrafului 1 de la pagina 12 din METODOLOGIA DE RECRUTARE, 
ÎNREGISTRARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ, Decembrie 2019, astfel: 

 
din 

 
 

CALENDAR DE SELECTIE AL GRUPULUI TINTA  

Depunerea dosarelor de inscriere in grupul tinta   11.11.2019 - 12.12.2019, 

ora 16.00 

 

În  
 

CALENDAR DE SELECTIE AL GRUPULUI TINTA  

Depunerea dosarelor de inscriere in grupul tinta – Lista suplimentara   08.01.2020 – 14.01.2020, 

ora 16.00 

 

 

2. Modificarea urmatoarelor paragrafe de la pagina 13 din METODOLOGIA DE 
RECRUTARE, ÎNREGISTRARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ, Decembrie 2019, 
astfel: 

din 
„Toti candidații ce au finalizat aceasta etapa vor fi obligati sa transmita in termen de 7 zile lucratoare 
documentele in original, alaturi de Lista de verificare a documentelor de inregistrare (OPIS Grup Tinta ID 
128024 ce va insoti dosarul documentatiilor). Participantii vor semna documentele din dosarul de inscriere in 
grupul tinta al proiectului si vor trece pe ele mentiunea „Conform cu originalul” (dupa caz, de exemplu 
diplome, certificate, carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie).  Persoanele selectate 
care nu transmit aceste documente vor fi eliminate si nu vor fi inregistrate in grupul tinta. 



 

 

 
În  
„Toti candidații ce au finalizat aceasta etapa vor fi obligati sa transmita in termen de 3 zile lucratoare 
documentele in original, alaturi de Lista de verificare a documentelor de inregistrare (OPIS Grup Tinta ID 
128024 ce va insoti dosarul documentatiilor). Participantii vor semna documentele din dosarul de inscriere in 
grupul tinta al proiectului si vor trece pe ele mentiunea „Conform cu originalul” (dupa caz, de exemplu 
diplome, certificate, carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie).  Persoanele selectate 
care nu transmit aceste documente vor fi eliminate si nu vor fi inregistrate in grupul tinta. 

 
 

3. Modificarea paragrafe de la pagina 14 din METODOLOGIA DE RECRUTARE, 
ÎNREGISTRARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ, Noiembrie 2019, astfel: 

 
Din 

CALENDAR DE ÎNREGISTRARE ȘI SELECTIE AL  GRUPULUI TINTA  

Formularul de schitare a ideii de afaceri (termen limita de 

depunere a tuturor documentelor de inscriere   

pana la data 23.12.2019, ora 16.00 

Comunicarea rezultatelor evaluarii formularelor inregistrare 

și de schitare a ideii de afaceri (Lista de participanti la 

activitatile proiectului și Lista de rezerva) 

pana la data de 08.01.2020, ora 

16.00 

Depunerea contestatiilor pentru evaluarea formularelor 

inregistrare și de schitare a ideii de afaceri  

pana la data de 10.01.2020, ora 

16.00 

Solutionarea contestatiilor   pana la data de 14.01.2020, ora 

14.00 

Comunicarea rezultatelor finale (Lista de participanti la 

activitatile proiectului și Lista de rezerva) 

pana la data de 15.01.2020, ora 

16.00 

 
 
 
 
În  

CALENDAR DE ÎNREGISTRARE ȘI SELECTIE AL  GRUPULUI TINTA  

Formularul de schitare a ideii de afaceri (termen limita de 

depunere a tuturor documentelor de inscriere   

pana la data 17.01.2020, ora 16.00 

Comunicarea rezultatelor evaluarii formularelor inregistrare 

și de schitare a ideii de afaceri (Lista de participanti la 

activitatile proiectului și Lista de rezerva) 

pana la data de 21.01.2020, ora 

16.00 

Depunerea contestatiilor pentru evaluarea formularelor 

inregistrare și de schitare a ideii de afaceri  

pana la data de 22.01.2020, ora 

16.00 



 

 

Solutionarea contestatiilor   pana la data de 23.01.2020, ora 

14.00 

Comunicarea rezultatelor finale (Lista de participanti la 

activitatile proiectului și Lista de rezerva) 

pana la data de 27.01.2020, ora 

16.00 

 
Din  
„Vor fi selectate 101 persoane care vor participa la cursurile de formare profesionala . Ierarhizarea celor 101 
persoane inscrise se face in functie de completitudinea dosarelor de inscriere in grupul tinta, precum si in 
functie de data si ora transmiterii in format electronic a Formularului de schitare a ideii de afaceri (Anexa 
6)”. 
De asemenea, se va intocmi o lista de rezerva cu restul persoanelor care au depus dosare complete de 

inscriere in grup tinta (cu respectarea termenului limita de depunere a tuturor documentelor de inscriere  - 

23.12.2019, ora 16,00). Ierarhizarea persoanelor de pe lista de rezerva se face in functie de completitudinea 

dosarelor de inscriere, precum si in functie de data si ora primirii tuturor documetelor de inscriere. 

 
În  
„„Vor fi selectate 101 persoane care vor participa la cursurile de formare profesionala, precum si la 
elaborarea si depunerea planurilor de afaceri. Ierarhizarea celor 101 persoane inscrise se face in functie de 
completitudinea dosarelor de inscriere in grupul tinta, precum si in functie de data si ora transmiterii in 
format electronic a Formularului de schitare a ideii de afaceri (Anexa 6)”. 
De asemenea, se va intocmi o lista de rezerva cu restul persoanelor care au depus dosare complete de 
inscriere in grup tinta, inclusiv in perioadele de prelungire a inscrierilor (cu respectarea termenului limita de 
depunere a tuturor documentelor de inscriere  - 17.01.2020, ora 16,00). Persoanele de pe Lista 
suplimentara/Lista de rezerva vor participa la cursurile de formare profesionala si vor fi invitate sa participe 
la activitatile proiectului in functie de fluctuatiile de pe lista de persoane selectate anterior (activitati ce 
includ elaborarea si depunerea planurilor de afaceri pentru a intra in procesul de evaluare a planurilor de 
afaceri si anuntarea celor selectate spre a fi finanţate). Astfel, in cazul in care renunta persoane din randul 
celor selectate pe Lista principala (101), se va completa aceasta lista cu persoane din lista de rezerva. 
Ierarhizarea persoanelor inscrise se face in functie de completitudinea dosarelor de inscriere in grupul tinta, 
precum si in functie de data si ora transmiterii in format electronic a Formularului de schitare a ideii de 
afaceri (Anexa 6)”.  
 
Din  
„Aceste 101 persoane vor beneficia de urmatoarele programe de formare:” 

În  
„Persoanele selectate vor beneficia de urmatoarele programe de formare:” 

 
 

* 
 

*          * 


