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Anexa 9 
 

 
Nr. înregistrare......./data........ 

 
REZULTATE ALE PROCESULUI DE EVALUARE ÎN 

CADRUL CONCURSULUI ”Atelierul de business” 
 

ETAPA EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ 
 
 
Lista planurilor de afaceri și a punctajelor total obținute după evaluarea tehnică și financiară, în 
ordinea în care proiectele au fost înregistrate 

 

Nr. 
crt. 

 
Cod alocat 

proiect 

 
Dată înregistrării 

proiectului 

 
Titlu proiect 

Punctaj total 
obținut la evaluarea 

tehnica și 
financiară 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Vă comunicăm că aveți posibilitatea de a contesta decizia în termen de 3 zile calendaristice de la 

primirea /afișarea rezultatelor. Contestația se transmite prin email la adresa: 
galbucovinademunte@yahoo.ro. Rezultatele ce nu sunt contestate în termen de 3 zile calendaristice 
de la primirea/afișarea rezultatului la aceasta etapa vor fi considerate finale, solicitantul /aplicantul 
/candidatul pierde dreptul de mai contesta acest rezultat. 

 

Întocmit/Aprobat Președinte juriu selecție  

Nume………….. Prenume…………….. 

Semnătura………………. 

 

Data: ....................... 

 

mailto:galbucovinademunte@yahoo.ro
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