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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 

 
Anexa 24 la la Metodologia de organizare a concursului de selecție planuri de afaceri FutureBiz 

 

 

LISTĂ FINALĂ REZULTAT SELECȚIE  

 

Nota: În conformitate cu Art. 81, lit. g) din Metodologia Concursului de planuri de afaceri au fost primite prin e-mail la adresa futurebizro@gmail.com 

planuri de afaceri refăcute pentru finanțare de max. 40.000,00 euro (max. 193.740,00 lei) pentru proiectele cu ID: 692, 742, 749, 756, 762, 936, 

1057, 1061, 1088, 1120 şi 1136. Astfel, plecând de la punctajele totale publicate în data de 13.06.2022, au fost selectate la finanțare următoarele 

planuri de afacere 

 

Erata: Dintr-o eroare a sistemului informatic, e-mail-ul transmis de către proiectul cu ID 692 nu a fost inclus în lista proiectelor publicată iniţial. Ca urmare 

a identificării acestuia, lista de planuri de afaceri selectată şi Lisa de planuri de afaceri de rezervă au fost refăcute. 
 

Listă Planuri de afaceri selectate: 

A. pentru finanțare de max. 40.000,00 euro (max. 193.740,00 lei)  

Nr. crt. NUME Prenume ID Proiect Titlu plan afaceri 
Punctaj total 

obținut 
Observatii 

1.    1061  97  

2.    749  96  
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3.    756  95  

4.    692   95  

5.    1057  94  

 

Nota: Ca urmare a faptului că toate planurile aflate în lista principală de rezervă au fost selectate la finanțare, Lista principală de rezervă se modifică, fiind 

selectate planuri ce au aplicat pentru diferite categorii de finanţare şi regiuni geografice distincte, având următoarea structură:  

 

Listă principală de rezervă Planuri de afaceri (max. 3 planuri afaceri): 

Nr. crt. NUME Prenume ID PROIECT Titlu plan afaceri 
Valoare finanțare 

nerambursabilă 

Punctaj total 

obținut 
Observatii 

1.    936   93  

2.    742   
92 

 

3.    739   77  

 


