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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 „SIA - Studenti Inovatori, viitori Antreprenori”, ID 140494 
 

01.06.2022, București 
 
 
 

CORRIGENDUM 4 

Privind Calendarul concursului de selecție planuri de afaceri SIA și 

Calendarul activităților obligatorii pentru câștigătorii planurilor de afaceri selectate 

 

În conformitate cu secțiunea 4. DISPOZIȚII FINALE, pag. 30 din Regulament, 

 
În vederea asigurării egalității de șanse, respectării principiilor nediscriminării și a 

transparenței, ținând cont de faptul că s-au primit 92 de DOSARE DE CONCURS și pentru a 

asigura evaluarea calitativă și adecvată a acestora,  

 

Se actualizează Regulamentul concursului de selecție planuri de afaceri și Anexele acestuia 

(vizând aspectele ce țin de calendarul concursului de selecție planuri de afaceri SIA și 

calendarul activităților obligatorii pentru câștigători), după cum urmează 

 

Art. 1. Calendarul concursului de selecție planuri de afaceri SIA, se modifică după cum urmează: 

Evaluare FAZA A – evaluarea condițiilor de eligibilitate: 17.05.2022 – 01.06.2022 

Evaluare FAZA B – evaluarea tehnică și financiară a planului de afaceri. Susținerea planului de 

afaceri : 17.05.2022 – 04.06.2022 

Publicarea listei intermediare cu planurile selectate: 05.06.2022 

Depunerea contestațiilor: 05.06.2022 (ora 12:00) – 07.06.2022 (ora 12:00) 

Soluționarea contestațiilor: 07.06.2022 – 08.06.2022 

Publicare listei finale cu planurile selectate: 08.06.2022 

 

Art. 2. Calendarul activităților obligatorii pentru câștigătorii planurilor de afaceri selectate, se 

modifică după cum urmează: 

Sub-activitățile 1.5, 1.6, 1.6 și 1.7 se vor derula în intervalul 09.06.2022-24.06.2022. 

 

 


