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CORRIGENDUM NR.1. 
 

LA METODOLOGIA DE EVALUARE SI SELECTIE A PLANURILOR DE 
AFACERI 

ÎN VEDEREA OBTINERII AJUTORULUI DE MINIMIS 
IN CADRUL PROIECTULUI 

„VREAU PRIMUL JOB” 
 

COD SMIS: POCU/991/1/3/153075 
 
 
 

Se prelungeste ora de depunere a Planurilor de Afaceri si termenul de transmitere al e-mailurilor cu 
dosarele in format editabil pana la ora 18.00  
 
In conformitate cu aceasta modificare, se actualizeaza   sectiunea 6.3 Dosarul de Concurs dupa cum 
urmeaza: 

 
6.3. DOSARUL DE CONCURS  
 
.... 
 

Atenție!  

Planul de afaceri - Anexa 2 și Proiectiile financiare - Anexa 2A se vor transmite atât semnate, in format 
listat ca parte a DOSARULUI DE CONCURS, cât și separat în format editabil, în același email de 
candidatură. Participantul se va asigura că versiunea editabilă este conformă cu cea asumată prin semnătură. 

 
 Dosarul complet se va depune în plic închis, care va conține toate documentele solicitate 
Plicul va avea inscripționate următoarele: 
Numele și prenumele solicitantului: __________________ 
Adresa solicitantului: ___________________________ 
Textul: ,,Dosar înscriere Concurs de evaluare a planurilor de afaceri 
                             În cadrul proiectului “Vreau primul job!” 

 
Cade în sarcina participantului să se asigure de transmiterea corespunzătoare a email-ului de candidatură 
cu toate documentele specificate anterior, în termenul indicat în CALENDARUL CONCURSULUI 
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SELECȚIE PLANURI DE AFACERI (cel târziu până pe data de 22.11.2022, ora 18.00). Participantul 
se va asigura că a atașat toate documentele necesare într-un singur email.  

NU se vor accepta mai multe email-uri pentru același DOSAR DE CONCURS. În caz contrar, DOSARUL 
DE CONCURS va fi considerat neconform și descalificat. 

NU se vor accepta mai multe DOSARE DE CONCURS din partea aceluiași participant. Participantul nu 
va transmite mai mult de 1 email în cadrul prezentului Apel de selecție planuri de afaceri (participantul nu 
poate depune mai multe Planuri de afaceri / DOSARE DE CONCURS în cadrul prezentului apel de 
selecție). În caz contrar, toate DOSARELE DE CONCURS transmise de către același participant vor fi 
descalificate.  

Vă rugăm să aveți grijă ca documentele să ajungă până la ora maximă indicată (cel târziu până pe data 
de 22.11.2022, ora 18:00), motiv pentru care vă recomandăm să transmiteți documentele în așa fel încât 
ele să ajungă la destinatar în termenul indicat. Proiectele care vor ajunge pe email după data de 22.11.2022, 
ora 18:00, NU vor intra în competiție. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale întârzieri în livrarea 
mesajelor. 
 
Pe durata depunerii dosarelor de concurs, organizatorul concursului va asigura suport administrativ 
potențialilor participanți la competiție, răspunzând telefonic sau prin email la clarificările de natură 
procedurală / administrativă privind modalitatea de înscriere în concurs. Pentru informații în acest 
sens, puteți contacta organizatorul de concurs email: cristina_miulescu@wvi.org  
 

Intocmit  
 
Cristina Marijana Pasatoiu  
 
Manager Proiect  
Vreau Primul Job  
 

 

Data: 21.11.2022  
 

 
 

 


