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CLASAMENT PRELIMINAR ETAPA 1 DE EVALUARE 

 A PLANURILOR DE AFACERI DEPUSE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

„SUCCES: Studiile Universitare, Calea Catre antreprenoriat Eficient si Sustenabil” 

 

In perioada 16-30 aprilie 2022 a fost realizata evaluarea planurilor de afaceri depuse in cadrul 

concursului de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului „SUCCES: Studiile Universitare, 

Calea Catre antreprenoriat Eficient si Sustenabil” cod SMIS 140878. 

 

Rezultatele evaluarii sunt prezentate in Clasamentul preliminar anexat. Punctajul prezentat 

este media aritmetica a punctajelor acordate de cei trei evaluatori care au analizat planul de 

afaceri. 

 

Codul planului de afaceri este cel atribuit de platforma informatica la momentul depunerii si 

poate fi gasit in contul fiecarui participant la concurs. 

 

Fiecare concurent poate vedea in platforma rapoartele de evaluare cu punctajele acordate de 

catre evaluatori. 

 

Depunere contestații 

În termen de max 3 zile lucrătoare de la publicarea Clasamentului preliminar, persoanele care 

au depus Planuri de afaceri și se consideră nedreptățite de rezultat pot depune contestație. 

Contestația se va incarca în platforma informatică pe modelul prevazut in Anexa 9 la 

Metodologie. Contestațiile pot fi transmise și prin email, la adresa 

succes@banipetrustudenti.ro tot cu respectarea modelului prevăzut în Anexa 9 la 

Metodologie, dar pentru o mai buna trasabilitate, recomandăm utilizarea platformei 

informatice la care s-a depus planul de afaceri, https://app.succes.banipentrustudenti.ro.   

 



  

 

Contestațiile vor conține argumentele pentru care candidatul consideră că este necesară re-

evaluarea punctajului pentru un anumit criteriu. Nu se vor lua în considerare contestațiile care 

nu sunt susținute de argumente. 

Planurile de afaceri cu rezultat contestat vor fi reevaluate de catre o alta comisie de evaluare. 

Punctajele acordate de către cea de a doua comisie vor fi considerate punctajele finale. 

Raspunsul la contestatie va fi transmis prin platforma proiectului. 

 

Dupa finalizarea etapei de evaluare a contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică se va 

întocmi Clasamentul final al etapei de evaluare tehnica, care se va publica în platforma 

informatica și pe site-ul proiectului https://succes.banipentrustudenti.ro  

 

Termenul de contestații expiră pe data de 04.05.2022 la ora 23:59, ora României. Contestațiile 

transmise după termenul limită nu vor fi luate în considerare. 

 

Demarare etapa 2 - Interviuri 

Concurentii care au primit peste 40 de puncte la evaluarea planurilor de afaceri in etapa initiala 

sau dupa contestatii vor fi contactati telefonic pentru a fi invitati la interviu. Interviurile se 

deruleaza in perioada 3-8 mai 2022 in locatiile de implementare ale proiectului din: 

- Bucuresti, Splaiul Unirii nr 76, Cladirea River Plaza, etaj 9, Sector 4 

- Targu Jiu, strada Unirii nr 83 

La interviu este obligatorie prezenta persoanei/persoanelor din grupul tinta al proiectului care 

au depus planul de afaceri. La interviu pot participa alaturi de persoana din GT care a depus 

planul de afaceri si alte persoane care vor avea rol de actionar/asociat minoritar sau angajat in 

firma care va fi infiintata.  

In cadrul interviului comisia de evaluare va urmari si aprecia / nota urmatoarele aspecte: 

- Claritatea discursului  

- Capacitatea de a raspunde intrebarilor puse de comisie  

- Gradul de cunoastere a detaliilor privind planul de afaceri depus, inclusiv aspecte ce nu au 

fost prezentate in planul de afaceri depus 

- Capacitatea de a gestiona feedback-ul primit din partea comisiei 

- Alte aspecte complementare planului de afaceri depus, considerate de interes de membrii 

comisiei 

 

Felicitari tuturor participantilor si succes in etapele urmatoare! 
  



  

 

 
CLASAMENT PRELIMINAR IN URMA FINALIZARII ETAPEI 1 DE EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI 

in cadrul concursului organizat in proiectul „SUCCES: Studiile Universitare, Calea Catre 

antreprenoriat Eficient si Sustenabil” 

 

Nr crt Cod plan de afaceri Punctaj obtinut 

1.  SUCCES_33 69,67 
2.  SUCCES_35 69,67 
3.  SUCCES_12 66,67 
4.  SUCCES_38 64,67 
5.  SUCCES_34 64,17 
6.  SUCCES_19 62,67 
7.  SUCCES_16 62,50 
8.  SUCCES_5 61,83 
9.  SUCCES_10 61,67 
10.  SUCCES_14 61,17 
11.  SUCCES_39 60,50 
12.  SUCCES_22 60,00 
13.  SUCCES_23 59,50 
14.  SUCCES_21 58,83 
15.  SUCCES_20 58,00 
16.  SUCCES_18 57,67 
17.  SUCCES_6 56,33 
18.  SUCCES_37 54,50 
19.  SUCCES_32 52,50 
20.  SUCCES_4 50,50 
21.  SUCCES_15 46,50 
22.  SUCCES_17 43,67 
23.  SUCCES_9 42,83 
24.  SUCCES_29 41,83 
25.  SUCCES_27 41,17 
26.  SUCCES_28 40,33 
27.  SUCCES_30 40,17 
28.  SUCCES_13 40,00 
29.  SUCCES_31 36,67 
30.  SUCCES_26 34,17 
31.  SUCCES_24 33,50 
32.  SUCCES_7 26,83 
33.  SUCCES_42 20,00 
34.  SUCCES_11 14,67 
35.  SUCCES_40 NEELIGIBIL 
36.  SUCCES_41 NEELIGIBIL 

 


