
                                

 

    

 

 Beneficiar:                                                                 Parteneri:   

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 1 – Initiativa „Locuri de munca pentru tineri” 
Obiectivul Specific 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați 
la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile 
Obiectivul Specific 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 
- 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile 
Titlul proiectului: Tineri NEETs, o sansa pentru viitor! 
Contract POCU/991/1/3/153690 
 

Data comunicarii: 14.12.2022 

 

CONCURS PLANURI DE AFACERI 
Proiect “Tineri NEETs, o sansa pentru viitor!” 

Contract POCU/991/1/3/153690 
 
 
In urma finalizarii sustinerii etapei de interviu in zilele 12.12.2022 si 13.12.2022, 
pentru cei 13 participanti care au trecut cu succes etapele de evaluare in cadrul 
Concursului de planuri de afaceri organizat, va aducem la cunostinte Lista cu 
punctajele finale obtinute: 
 

Nr. crt. Denumire Plan de afaceri 
Punctaj 

Plan 
afaceri 

Punctaj 
interviu 

Punctaj 
final Observatii 

    70% 30% 100%   

1. 
Infiintarea unei afaceri in domeniul 
ingrijirii zilnice pentru copii in orasul 
Constanta 

97,00 100,00 97,75 Eligibil, in buget 

2. Infiintare studio foto video 
evenimente Smart Memories SRL 96,33 100,00 97,25 Eligibil, in buget 

3. Be-YOU-tiful 91,00 100,00 93,25 Eligibil, in buget 
4. Brother’s Embroidery SRL 93,33 90,00 92,50 Eligibil, in buget 
5. Enso Imobiliare 90,00 100,00 92,50 Eligibil, in buget 



                                

 

    

 

 Beneficiar:                                                                 Parteneri:   

6. Dezvoltare atelier productie genti si 
accesorii 95,00 80,00 91,25 Eligibil, in buget 

7. Infiintarea unei afaceri in domeniul 
transportului de persoane 94,00 80,00 90,50 Eligibil, in buget 

8. Infiintare agentie digital marketing 90,33 90,00 90,25 Eligibil, in buget 
9. Tiparire directa pe perete 88,00 90,00 88,50 Eligibil, in buget 

10. Salon infrumusetare – extensii gene 86,00 80,00 84,50 Eligibil, in buget 
11. Omala Naturals 84,00 70,00 80,50 Eligibil, rezerva 

12. 
Realizare si dezvoltare atelier 
fotografie „O fotografie este o 
amintire frumoasa” 

83,33 70,00 80,00 Eligibil, rezerva 

13. Reconditionarea metalelor 81,33 70,00 78,50 Eligibil, rezerva 
 
Dorim sa felicitam toti participantii pentru interesul acordat si pentru planurile 
de afaceri elaborate. Bugetul alocat in cadrul proiectului este acordat in vederea 
finantarii a 10 planuri de afaceri. Astfel, doar primele 10 planuri care au obtinut 
cele mai mari punctaje intra la finantare, urmatoarele 3 fiind pe lista de rezerva.  
 
In cazul in care unul dintre cei 10 castigatori renunta, se va selecta urmatoarea 
persoana din lista de rezerva in ordinea punctajului. 
 
Urmeaza etapa de infiintare firme. Tinand cont de perioada sarbatorilor ce 
urmeaza, dorim sa obtinem actele aferente inmatricularii societatilor pana cel 
tarziu 23.12.2022. Expertii proiectului va vor oferi consiliere in vederea infiintarii 
societatilor. 
 
Va multumim! 
 
Echipa proiectului, 
Tineri NEETs, o sansa pentru viitor! 


