
Procedura Inscriere concurs de selectie Planuri de Afaceri FutureBiz 

 

1. Se acceseaza pagina principala a aplicatiei - https://futurebiz.ro/index.php 

 

 
2. Se apasa butonul Inscrie-te care te va duce in pagina de a selecta pentru continuare in functie  

daca ati urmat cursurile de formare antreprenoriala FutureBiz  sau daca nu ati urmat cursul de 

formare antreprenoriala FutureBiz dar indeplinesc conditiile de participare la concurs. 

 

 

https://futurebiz.ro/index.php


3. Dupa ce ati  apasat butonul Inscrie-te te va duce in pagina de logare in platforma. 

3.a Daca ati facut cursurile de formare antreprenoriala FutureBiz atunci va conectati cu adresa 

de email folosita la inscriere. 

 

 
 

3.b Daca nu ati facut cursurile de formare antreprenoriala FutureBiz atunci apasati butonul 

“Formularul de aici” si va aparea formularul de mai jos in care trebuie sa completati datele 

necesare inscrierii in paltforma. 

 

 
 



Dupa completarea inforamtiilor se va apasa butonul Salveaza si trimite cererea. 

 

 
 

Daca toate datele au fost introduse corect atunci se va salva inscrierea in platforma. Pe ecran va 

aparea mesajul urmator: 

Salut, 

În urma salvării cererii ați fost înscris în platforma FutureBiz. Pentru a continua înscrierea la 

Concursul Plan de Afaceri FutureBiz, conectați-vă cu emailul folosit, încărcați documentele 

solicitate și completați formularul dedicat concursului. 

 



 
 

Dupa inscrierea in platforma FutureBiz puteti sa continuati procesul de inscriere la concursul de 

Planuri de Afaceri FutureBiz. Trebuie sa mergeti la punctul 3 si sa va autentificati cu adresa de 

email folosita la inscriere. 

 

4. Dupa introducerea adresei de email folosita la inscrierea in platforma o sa primiti un cod pe 

email care trebuie introdus pentru autentificare in platforma. 

 

 
 



 
 

5. Dupa autentificare va aparea pagina de concurs in care trebuie sa faceti upload la cele 3 fisiere 

necesare inscrierii si sa selectati informatiile legate de codul CAEN, regiunea de implementare a 

planului de afaceri si intervalul in care se integreaza planul de afaceri. Numai dupa completarea 

tuturor acestor informatii se va active butonul de salvare. 

Aici gasiti si butonul pentru a downloada anexele care trebuiesc completate. 

 

 
 

6. Pentru a uploada un fiser trebuie sa apasati butonul Uploadaza un fisier care te va duce in 

pagina de upload fisiere. Se pot incarca fisiere de maxim 10Mb. 



 

 
 

7. Dupa ce se apasa butonul Uploadaza Fisierul daca fisierul a fost incarcat corect va aprea mesajul 

A fost încărcat fișierul cu ID # 

 

 
8. Daca apasati butonul Lista ta de fisiere o sa observati ce fisiere ati incarcat. 

Daca ati incarcat un fisier gresit se poate sterge si incarca din nou. 

 

 
 

9. Dupa incarcarea tuturor celor 3 fisiere apasati butonul Concursul Planuri de Afaceri si ajungeti in 

pagina de concurs unde trebuie sa selectati informatiile legate de codul CAEN, regiunea de 

implementare a planului de afaceri si intervalul in care se integreaza planul de afaceri. 

 



 
 

10. Dupa completarea tuturor datelelor se va apasa butonul Inscrie-te in concurs. 

Daca toate datele au fost completate corect atunci va aprea mesajul de mai jos si o sa primiti 

email de confirmare ca ati fost inscris in Concurs. 

 

 
 

Doar dupa parcurgearea acestor pasi si primirea emailului de confirmarea incrierea in concurs a 

fost finalizata. 


