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Decizie de modificare a   

  

METODOLOGIEI ȘI REGULAMENTULUI 

PRIVIND 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA  

PROCESULUI DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI 

 

Context : 

Conform Art. 11. din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României “Beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență 

prevăzute în prezentul decret pot decide, împreună cu autoritățile de 

management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate 

conform legii.” 

Avand in vedere prevederile Decretulului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României, intrat în vigoare la data de 16 martie 2020, precum si prevederile 

Ordonanței militare nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc 

aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, Fundatia Serviciilor 

Sociale Bethany trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru prevenirea infecțiilor cu 

Covid-19 si are obligatia de a pune în aplicare toate măsurile dispuse de instituțiile și 

organismele implicate în prevenirea infecției cu Covid-19. In acest context, anumite activitati 

ale proiectului nu mai pot fi desfasurate in conditii rezonabile. 

In baza Instructiunii nr.5/19.03.2020, Fundatia serviciilor Sociale Bethany a solicitat 

suspendarea implementarii proiectului incepand cu data de 24.03.2020. 

Conform art.10 al Instructiunii nr.5/19.03.2020, suspendarea implementarii proiectului 

inceteaza de drept la data incetarii starii de urgenta sau la o alta data anterioara, in cazul in 

care beneficiarul o solicita. 

Avand in vedere cele de mai sus, METODOLOGIEI ȘI REGULAMENTULUI 

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECTIE A 

PLANURILOR DE AFACERI se modifica dupa cum urmeaza:  
 

 

A) Art. 7  - alin 1: 
 

Procesul de selectie de planuri de afaceri se desfășoară în perioada 23/12/2019 – 31/03/2020.   

Se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

Procesul de selectie de planuri de afaceri se desfășoară în perioada 23/12/2019 – 22/04/2020 

B) Art. 8   

Procesul de selectie de idei (planuri) de afaceri se desfășoară în perioada 23/12/2019 – 31/03/2020, 

și include: 



 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Date de contact Fundația Serviciilor Sociale Bethany 
Adresă: 300298, Timișoara, Calea Dorobanților.nr.4 
Telefon/fax: 0040-0256-499 431 

 

Lansarea anuntului de deschidere a selectiei de idei de afaceri și întocmirea dosarelor de către 

participanți: perioada aferentă 23/12/2019 – 02/02/2020.  

Înscrierea la concurs a participanților și înregistrarea dosarelor: perioada aferentă 10/01/2020 – 

03/01/2020. 

Înscrierea are loc în cadrul la sediile proiectului din Timișoara (str.Dorobantilor, nr.4), Oradea ( 

str.Sf.Ap.Andrei, nr.109, bl.PB13, ap.3 ), Iasi (str.Varianta Uzinei, nr.1) si la locatiile anuntate cu cel 

putin 10 zile inainte pe site-ul  www.startimpact.ro.  

Participanții pot depune dosarele de înscriere la oricare din locațiile de mai sus, indiferent de 

domiciul/reședința acestora. 

Orice modificări ale orarului de depunere a planurilor de afaceri vor fi anunțate în timp util pe site-ul 

www.startimpact.ro. 

Etapa de Evaluare este aferentă perioadei este cuprinsă între 03/02/2020 – 31/03/2020. 

Selecția si afișarea raportului de selectie final privind planurile de afaceri finantate cel târziu în data 

de 31/03/2020. 

Se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

Procesul de selectie de idei (planuri) de afaceri se desfășoară în perioada 23/12/2019 – 22/04/2020, 

și include: 

Lansarea anuntului de deschidere a selectiei de idei de afaceri și întocmirea dosarelor de către 

participanți: perioada aferentă 23/12/2019 – 02/02/2020.  

Înscrierea la concurs a participanților și înregistrarea dosarelor: perioada aferentă 10/01/2020 – 

03/01/2020. 

Înscrierea are loc în cadrul la sediile proiectului din Timișoara (str.Dorobantilor, nr.4), Oradea ( 

str.Sf.Ap.Andrei, nr.109, bl.PB13, ap.3 ), Iasi (str.Varianta Uzinei, nr.1) si la locatiile anuntate cu cel 

putin 10 zile inainte pe site-ul  www.startimpact.ro.  

Participanții pot depune dosarele de înscriere la oricare din locațiile de mai sus, indiferent de 

domiciul/reședința acestora. 

Orice modificări ale orarului de depunere a planurilor de afaceri vor fi anunțate în timp util pe site-ul 

www.startimpact.ro. 

Etapa de Evaluare este aferentă perioadei este cuprinsă între 03/02/2020 – 22/04/2020. 
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Selecția si afișarea raportului de selectie final privind planurile de afaceri finantate cel târziu în data 

de 22/04/2020. 

 

Celelalte prevederi ale METODOLOGIEI ȘI REGULAMENTULUI PRIVIND 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECTIE A  

PLANURILOR DE AFACERI raman neschimbate. 

 

Prezenta se publica pe site-ul www.startimpact.ro, sectiunea Metodologie.  

 

Timisoara, 

23.03.2020 
 

http://www.startimpact.ro/

