
 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 5 : Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Obiectiv specific: Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și 

orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 

Titlul proiectului: Servicii integrate pentru incluziunea socială în Comuna Vizantea-Livezi, Județul Vrancea 

Contract:POCU 827/5/2/139983 AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2 

Beneficirar: UAT Vizantea-Livezi, Județul Vrancea 

 

 

CORRIGENDUM 1  
PRIVIND MODIFICAREA 

METODOLOGIEI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE SELECȚIE A  
PLANURILOR DE AFACERI ORGANIZAT IN CADRUL PROIECTULUI 
„SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN COMUNA 

VIZANTEA -LIVEZI, JUDEȚUL VRANCEA “ 
 

Avand in vedere: 

 Manualul beneficiarului PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, Axele 

Prioritare 1 – 6 

 Contractul/Cererea de finanțare nr POCU 827/5/2/139983 - ”Servicii integrate pentru 

incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene și Comuna Vizantea Livezi 

 Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în 

comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 

locuitori”; 

 Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020; 

SC SOLENOID CONCEPT SRL, ÎN CALIATATE DE ELABORATOR AL METODOLOGIEI PRIVIND 
DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE SELECȚIE A  PLANURILOR DE AFACERI ORGANIZAT IN 
CADRUL PROIECTULUI „SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN COMUNA 
VIZANTEA -LIVEZI, JUDEȚUL VRANCEA 

emite prezentul 
CORRIGENDUM 

 
Art. I. Se completează punctul a)Depunerea dosarului planului de afaceri  din capitolul Descriere 
desfășurare concursului de selecție a planuri de afaceri și care va avea următorul cuprins: 
”Solicitantul va depune dosarul planului de afaceri la sediul liderului de proiect, judetul Vrancea, 
comuna Vizantea-Livezi, sat Vizantea Razaseasca, str. Primariei, nr. 1, tel 0237264281, care le va 
preda în baza unui proces-verbal de predare-primire coordonatorului P3, responsabil de activitate 
în perioada și în intervalul orar menționate în cadrul anunțului de lansare a concursului.” 
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Art. II. Se corectează punctul c). Constituirea comisiei verificare și evaluare a planurilor de afaceri 
din capitolul Descriere desfășurare concursului de selecție a planuri de afaceri conform 
specificațiilor din Cererea de Finanțare cod SMIS: 139983 și va avea următorul cuprins:  

”Comisia de evaluare se va constitui conform mențiunilor din Cererea de Finanțare - cod 
SMIS: 139983. 

Comisia de selecție a planurilor de afaceri va fi formată din 5 membri:  
• 1 consilier antreprenoriat – președinte comisie evaluare ,  
• 1 reprezentant public – selectat prin anunț  - membru comisie evaluare(expert 

evaluator independent)  
• 1 reprezentant ONG - secretar comisie evaluare- membru comisie evaluare 

• 1 reprezentant educație – selectat prin anunț  - membru comisie evaluare(expert 
evaluator independent)   

• 1 reprezentant al P3 - membru comisie evaluare 
Cei 2 experți evaluatori independenți vor fi recrutați prin intermediul unui anunț de 

recrutare evaluatori independenti in cadrul concursului de planuri de afaceri. 
Cei 4 membrii ai comisiei de evaluare vor urma în prealabil o sesiune de informare/instruire/ 

privind procedura de derulare a competiției de planuri de afaceri pentru înființarea de noi agenti 
economici în zonă. 

Fiecare membru din comisie va evalua indendependent de ceilalți membrii și va argumenta 
punctajul acordat.  

Președintele comisiei, secretarul și cei 2 experți evaluatori planuri de afaceri sunt cei asumați 
în Cererea de finanțare. 

Dacă există divergențe între experți, acestea sunt mediate/rezolvate de Președintele 
Comisiei de evaluare și selecție. 

Responsabilități ale membrilor comisiei de evaluare planuri de afaceri conform Cererii de 
Finanțare cod SMIS: 139983: 

I. Președintele comisiei de evaluare 
✓ coordonează evaluarea planurilor de afaceri 
✓ completează grilele de evaluare administrative și tehnico-financiară a planurilor de afaceri 

depuse. 
✓ Evaluează planurile de afaceri  
✓ Participă la sesiunile de evaluare a planurilor de afceri  
✓ Dezvoltă rapoarte de evaluare privind planurile de afaceri  
✓ Semnează rapoartele de evaluare privind planurile de afaceri 
✓ Face recomandări privind îmbunătățirea planurilor de afceri 

II. Secretar comisiei de evaluare 
✓ completează grilele de evaluare administrative și tehnico-financiară a planurilor de afaceri 

depuse. 
✓ Evaluează planurile de afaceri  
✓ Participă la sesiunile de evaluare a planurilor de afceri  
✓ Dezvoltă rapoarte de evaluare privind planurile de afaceri  
✓ Semnează rapoartele de evaluare privind planurile de afaceri 
✓ Face recomandări privind îmbunătățirea planurilor de afceri 
III. Membrii comisiei de evaluare (expert evaluator plan de afaceri): 
✓ Evaluează planurile de afaceri  

✓ Participă la sesiunile de evaluare a planurilor de afceri  

✓ Dezvoltă rapoarte de evaluare privind planurile de afaceri  

✓ Semnează rapoartele de evaluare privind planurile de afaceri 

✓ Face recomandări privind îmbunătățirea planurilor de afceri 
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✓ completează grilele de evaluare administrative și tehnico-financiară a planurilor de afaceri 
depuse. 

IV. Membrii comisiei de evaluare (expert evaluator independent plan de afaceri): 
✓ Participă la sesiunile de evaluare/revaluare a planurilor de afceri  

✓ Evaluează/reevalueaza planurile de afaceri  

✓ Completează grilele de evaluare administrative și tehnico-financiară a planurilor de afaceri 

depuse. 

✓ Dezvoltă rapoarte de evaluare privind planurile de afaceri  

✓ Semnează rapoartele de evaluare/reevaluare privind planurile de afaceri 

✓ Participă la soluționarea eventualelor contestații 

Art. III.  Rectificarea punctului 10 din Anexa 6 Grilă de evaluare administrative a dosarului 

planului de afaceri: ” Solicitantul a depus in termen declarația de angajament ?” 

Art. IV. Prezentul corrigendum se publica pe site-ul proiectului 

www.incluziunesocialavizantealivezi.ro.      

Art. V. Partenerul P3 va duce la îndeplinre prevederile prezentului corrigendum. 

Manager Proiect, 

  

 

 

 

 

 

http://www.incluziunesocialavizantealivezi.ro/

