
 
 

Competiției planurilor de afaceri în cadrul proiectului  

„Competitivitate și inovare în afaceri”-  POCU/829/6/13/142046 
 

 

ERATA nr.3 la Metodologia de organizare a competiției 

 

 

Având în vedere Metodologia de organizare a competiției în cadrul proiectului 

„Competitivitate și inovare în afaceri”-  POCU/829/6/13/142046, precum și volumul mare 

de aplicații depuse, cu scopul de a asigura transparența și oportunitățile egale tuturor 

participanților, este necesară modificarea perioadei de evaluare prin prelungirea acesteia, 

 

se emite următoare ERATĂ ce are ca principale modificări: 

 

1. La Anexa 6 „Calendarul concursului”, informațiile privind modificarea 

calendarului de evaluare  

 

Prevederea inițială: 

 

Detaliu activitate Termen (toate intervalele orare 

reprezintă ora României) 

Publicarea metodologiei de concurs 10.05.2022 

Perioada de depunere de planurilor de 

afacere, a anexelor financiare și a 

documentelor aferente acestora prin 

posta 

10.05.2022 – 24.05.2022 (inclusiv), ora 16.30 

(data înregistrării documentelor la  

Asociația Casa Rica:  

Str.9 Mai, nr.5, Loc. Sibiu, Jud. Sibiu, cod 

poștal 550201 

 

Evaluarea administrativă și a eligibilității 25 - 26.05.2022 

Evaluarea tehnico-financiară – punctarea 

proiectelor depuse 

27 – 31.05.2022 

Afișarea rezultatelor 31.05.2022, ora 18.00, pe pagina de internet 

www.ubv.ro , www.casa-rica.ro și 

www.romuluscenter.ro  

Depunerea contestațiilor 31.05.2022 – 01.06.2022, ora 18.00, pe 

adresa de e-mail: univclujpocu@gmail.com 

Afișarea rezultatelor după contestație 03.06.2022, ora 20.00 

http://www.ubv.ro/
http://www.casa-rica.ro/
http://www.romuluscenter.ro/


 
pe pagina de internet www.ubv.ro, 

www.casa-rica.ro și www.romuluscenter.ro 

Susținerea interviurilor Panel via Skype 

(daca este cazul) 

04 – 05.06.2022, interval orar 9.00 – 16.00 

Afișarea rezultatelor finale, dupa 

interviu (daca este cazul) 

05.06.2022, ora 20.00 

pe pagina de internet www.ubv.ro, 

www.casa-rica.ro și www.romuluscenter.ro 

 

Se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

Detaliu activitate Termen (toate intervalele orare reprezintă ora 

României) 

Publicarea metodologiei de 

concurs 

10.05.2022 

Perioada de depunere de 

planurilor de afacere, a anexelor 

financiare și a documentelor 

aferente acestora prin posta 

10.05.2022 – 24.05.2022 (inclusiv), ora 16.30  

 

(data înregistrării documentelor la  

Asociația Casa Rica: Str.9 Mai, nr.5, Loc. Sibiu, Jud. 

Sibiu, cod poștal 550201) 

Evaluarea administrativă și a 

eligibilității 

25 - 26.05.2022 

Evaluarea tehnico-financiară – 

punctarea proiectelor depuse 

27 – 02.06.2022 

Afișarea rezultatelor 02.06.2022, ora 16.00, pe pagina de internet 

www.ubv.ro , www.casa-rica.ro și 

www.romuluscenter.ro  

Depunerea contestațiilor 02.06.2022 – 03.06.2022, ora 16.00, pe adresa de 

e-mail: univclujpocu@gmail.com  

Afișarea rezultatelor după 

contestație 

06.06.2022, ora 18.00 

pe pagina de internet www.ubv.ro, www.casa-

rica.ro și www.romuluscenter.ro 

Susținerea interviurilor Panel via 

Skype (daca este cazul) 

07 – 08.06.2022 

Afișarea rezultatelor finale, dupa 

interviu (daca este cazul) 

08.06.2022, ora 20.00 

http://www.ubv.ro/
http://www.casa-rica.ro/
http://www.romuluscenter.ro/
http://www.ubv.ro/
http://www.casa-rica.ro/
http://www.romuluscenter.ro/
http://www.ubv.ro/
http://www.casa-rica.ro/
http://www.romuluscenter.ro/
mailto:univclujpocu@gmail.com
http://www.ubv.ro/
http://www.casa-rica.ro/
http://www.casa-rica.ro/
http://www.romuluscenter.ro/


 
pe pagina de internet www.ubv.ro, www.casa-

rica.ro și www.romuluscenter.ro 

 

http://www.ubv.ro/
http://www.casa-rica.ro/
http://www.casa-rica.ro/
http://www.romuluscenter.ro/

