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Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară 6 Educație și competențe 

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non 

universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de 

muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform 

SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Proiect „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi din 

România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 

POCU/829/6/13/141244 

 

 

 

 

 

 

 

ERATA 2 (06.06.2022) LA  

METODOLOGIE  

CONCURS DE SELECȚIE PLANURI DE AFACERI  

 

 

Proiect FutureBiz, ID 141244 
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Versiunea iniţială 

39. NU se vor accepta mai multe depuneri pentru același DOSAR DE CONCURS. În caz contrar, DOSARUL 

DE CONCURS va fi considerat neconform și descalificat. 

 

Versiunea modificata prin Erata nr.2 

39. NU se vor accepta mai multe depuneri pentru același DOSAR DE CONCURS. În caz contrar, DOSARUL 

DE CONCURS va fi considerat neconform și descalificat. Cele trei fişiere individuale ale DOSARULUI 

DE CONCURS (dosarul in format .pdf, Planul de afacer în format Miscrosoft Word si Bugetul in format 

Microsoft Excel) pot avea mai multe variante încarcate, doar ultima dintre acestea fiind luată în considerare 

de către Comisia de evaluare a Concursului de idei de afaceri FutureBiz. 

 

Versiunea iniţială 

1.9. CALENDARUL DE CONCURS 

ACTIVITATE INTERVAL 

Depunerea planurilor de afaceri (lansarea apelului de concurs) 
02.06.2022 (ora 00:00) – 

06.06.2022 (ora 20:00) 

Evaluare FAZA A – evaluarea condițiilor de eligibilitate 03.06.2022 – 07.06.2022 

Publicarea listei intermediare cu rezultatele evaluării din FAZA A 07.06.2022 

Depunerea contestațiilor pentru rezultatele evaluării din FAZA A 
08.06.2022 (ora 00:00) – 

08.06.2022 (ora 18:00) 

Soluționarea contestațiilor pentru rezultatele evaluării din FAZA A 09.06.2022 

Publicarea listei cu planurile selecţionate pentru FAZA B 09.06.2022 

Evaluare FAZA B – evaluarea tehnică și financiară a planului de 

afaceri. 
09.06.2022 – 10.06.2022 

Publicarea listei intermediare cu rezultatele evaluării din FAZA B 10.06.2022 



 
 

 
 

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

 
Pag. 3 / 4 

Depunerea contestațiilor 
11.06.2022 (ora 00:00) – 

11.06.2022 (ora 18:00) 

Soluționarea contestațiilor 12.06.2022 

Publicarea listei intermediare cu planurile selectate pentru FAZA 

C şi a Listei de prezentare la interviu 
12.06.2022 

Evaluare FAZA C – Susținerea planului de afaceri 12.06.2022 

Publicare listei finale cu planurile selectate 13.06.2022 

Semnarea contractelor de subvenție 13.06.2022 

 

 

Versiunea modificata prin Erata nr.2 

1.9. CALENDARUL DE CONCURS 

ACTIVITATE INTERVAL 

Depunerea planurilor de afaceri (lansarea apelului de concurs) 
02.06.2022 (ora 00:00) – 

07.06.2022 (ora 16:00) 

Evaluare FAZA A – evaluarea condițiilor de eligibilitate 03.06.2022 – 08.06.2022 

Publicarea listei intermediare cu rezultatele evaluării din FAZA A 08.06.2022 (ora 16:00) 

Depunerea contestațiilor pentru rezultatele evaluării din FAZA A 
08.06.2022 (ora 16:00) – 

09.06.2022 (ora 18:00) 

Soluționarea contestațiilor pentru rezultatele evaluării din FAZA A 09.06.2022 

Publicarea listei cu planurile selecţionate pentru FAZA B 09.06.2022 

Evaluare FAZA B – evaluarea tehnică și financiară a planului de 

afaceri. 
09.06.2022 – 10.06.2022 

Publicarea listei intermediare cu rezultatele evaluării din FAZA B 10.06.2022 

Depunerea contestațiilor 11.06.2022 (ora 00:00) – 
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11.06.2022 (ora 18:00) 

Soluționarea contestațiilor 12.06.2022 

Publicarea listei intermediare cu planurile selectate pentru FAZA 

C şi a Listei de prezentare la interviu 
12.06.2022 

Evaluare FAZA C – Susținerea planului de afaceri 12.06.2022 

Publicare listei finale cu planurile selectate 13.06.2022 

Semnarea contractelor de subvenție 13.06.2022 

 

NOTA 

Toate celelalte menţiuni din Metodologia concursului de selecţie de planuri de afaceri FutureBiz ce fac referire 

la data de final a procesului de depunere a planului de aaceri prin platorma www.futurebiz.ro se modifică, 

pentru a reflecta noua dată de finalizare a procesului de depunere: 07.06.2022, la ora 16:00. 

 

http://www.futurebiz.ro/

