
 

 

 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 1 – Iniţiativă “Locuri de muncă pentru tineri” 
Prioritarea de investiţii 8.ii: Integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educaţie sau formare, 
inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanţiei pentru 
tineret” 
Obiectivul Specific 1.1 – Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa 
în regiunile eligibile 
Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal 
şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta ăntre 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile 
Apel de proiecte nr. POCU/908/1/3  
Denumire apel proiecte: VIITOR PENTRU TINERII NEETs I 
Titlul proiectului: „Actions 4 NEETs” 
Contract nr.: POCU/908/1/3/150863 
Beneficiar: SC EURAGRO TOBACCO SRL  
„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” 

 

 

         SC EURAGRO TOBACCO SRL , CUI 28995150; tel: 0747697035; mail: office@euragrotobacco.ro 

 

ANEXA 11 

GRILA DE EVALUARE  

 A PLANULUI DE AFACERI ÎNSCRIS ÎN CONCURS  

- INTERVIU -  

 

 

Pentru fiecare criteriu se va acorda un punctaj cuprins intre 0 – 20 puncte. 

Criteriu de evaluare Punctaj 

maxim 

Punctaj 
obtinut 

1. Prezentarea in mod clar si coerent a propriei afaceri si gradul de 

cunoastere al business-ului 

20 puncte  

2.  Participantul prezinta in mod clar si coerent necesitatea investitiei 

propuse 

20 puncte  

3. Detalierea strategiei de marketing si promovare in relatia cu 

domeniul de activitate propus 

 

20 puncte  

4. Participantul detaliaza resursele financiare si materiale necesare 

pentru asigurarea sustenabilitatii afacerii, precum si modul de 
gestionare al riscurilor si adaptare la schimbare 

20 puncte  

5. Calitatea prezentarii, a limbajului, capacitatea de analiza si sinteza 
si motivatia participantului cu privire la obtinerea finantarii 

20 puncte  

TOTAL PUNCTAJ 100 puncte  


