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CALENDARUL DE ORGANIZARE
 

Nr.crt. Subactivitate 

Etapa I – Înscrierea candidaților 

 Depunerea planurilor

Etapa II – Evaluarea planurilor de afacere. Afi

1. Verificareaconformitatiiadministrativeşiaeligibiliţăţii(CA
E) 

 Afișarearezultatelorpartiale (

 Depunereacontestatiilor (

 
Anliza contestatii (etapa verificare
rezultate 

2 Evaluareatehnico-financiară(EtapaETF) 

 Afișarearezultatelor(

 Depunereacontestatiilor (

 
Analiza contestatii (etapa 
rezultate 

3 Susținere interviu 

 Afisarea rezultatelor (etapa interviu)

Etapa III – Selecția planuri de afaceri și afișarea rezultatelor finale

 Afișare rezultate finale 

 
Depunereacontestatiilor 
afișaj) 

 
Analiza contestatii (etapa rezultatele finale
Afișare rezultate definitive

 
Calendarulcompetitieipoatesuferimodificăricarevorfianuntateprinpublicareaunuinou 
calendaractualizat. 

 

țional Capital Uman 2014-2020  
ție și competențe 

șterea 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 

ția juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART)
 

ORGANIZARE A CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI

Perioadaderulare

ților  

planurilor de afaceri 
02.05.2022
interval 

Evaluarea planurilor de afacere. Afișarea rezultatelor parțiale 

Verificareaconformitatiiadministrativeşiaeligibiliţăţii(CA 10.05.2022

rezultatelorpartiale (etapa verificare CAE) 11.05.2022

Depunereacontestatiilor (etapa verificare CAE) 12.05.2022

etapa verificare CAE) si afisare 
13.05.2022

financiară(EtapaETF)  11.05.2022

rezultatelor(etapa evaluare ETF)  16.05.2022

Depunereacontestatiilor (etapa evaluare ETF) 17.05.2022

etapa evaluare ETF) si afisare 
18.05.2022

17.05.2022

Afisarea rezultatelor (etapa interviu) 19.05.2022

ția planuri de afaceri și afișarea rezultatelor finale 

șare rezultate finale  19.05.2022

Depunereacontestatiilor la rezultatele finale (erori de 
20.05.2022

etapa rezultatele finale)  
rezultate definitive selecție planuri de afaceri 20.05.2022

Calendarulcompetitieipoatesuferimodificăricarevorfianuntateprinpublicareaunuinou 

 

țământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un 
ți de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu 

și domeniile de specializare 

cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 

ANEXA 8 

A CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI 

Perioadaderulare 

02.05.2022-10.05.2022, 
interval orar 8.30-10:00 

 

10.05.2022 

11.05.2022 

12.05.2022 

13.05.2022 

11.05.2022-15.05.2022 

16.05.2022 

17.05.2022 

18.05.2022 

17.05.2022-18.05.2022 

19.05.2022 

19.05.2022 

20.05.2022 

20.05.2022 

Calendarulcompetitieipoatesuferimodificăricarevorfianuntateprinpublicareaunuinou 


