
 

 
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” 

 

Calendarul competiţiei planurilor de afaceri 
 

-Actualizat- 
 

 

Denumire activitate 

 

Termen 

Perioada de depunere a planurilor de 
afacere, a anexelor financiare și a 
documentelor aferente acestora prin 
poștă/curier/depunere personală la sediu 

 
 

01.08.2022 – 18.08.2022 

Evaluarea administrativă și a eligibilității 
 
Verificarea se va face în ordinea depunerii 
documentației, de către persoanele din juriul 
desemnat în acest scop. 
Doar dosarele complete vor intra în etapa de 
selecție și evaluare. 

 
 
 

 

19.08.2022 – 23.08.2022 

Organizarea şi susţinerea interviurilor 

 

24.08.2022 

Evaluarea tehnico-financiară – punctarea 
proiectelor depuse 

25.08.202- 01.09.2022 

Afișarea rezultatelor 02.09.2022 

Depunerea contestațiilor 
 

03.09.2022 – 05.09.2022 

Afișarea rezultatelor după contestație 12.09.2022 

Semnarea contractelor de subvenţie 
 

13.09.2022 – 22.09.2022 

 
 

*Susținerea interviului se va realiza online prin intermediul 
platformei ZOOM, în intervalul orar 11:00 – 15:00 
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