FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 1 – Initiativa „Locuri de munca pentru toti”
Operatiune compozita OS 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani,
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile ; OS 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 – „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”-REGIUNILE Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud
Muntenia
Proiect „Tinerii au nevoi si noi avem nevoie de tineri!”
Contract POCU/908/1/3/150721

Publicare rezultate intermediare Evaluare si selectie Planuri de Afaceri,
ID 150721:
In cadrul Activitatii 5.1 Sustinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocuparii pe contpropriu a proiectului „Tinerii au nevoi si noi avem nevoie de tineri!” (ID 150721) au
fost selectate 9 planuri de afaceri:

Nr.
Crt
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Nr. inregistrare
220705.3

220705.5

220705.6

220705.7

220706.1

COD CAEN
6311 - Prelucrarea datelor,
administrarea paginilor
web si activitati conexe.
4520 - Intretinerea si
repararea autovehiculelor.
4520 - Intretinerea si
repararea autovehiculelor.
9601 - spalarea si curatarea
(uscata) a articolelor
textile și a produselor din
blana
9329 - Alte activități
recreative și distractive
n.c.a.

220706.3

5610 - Restaurante

220706.4

6201 - Activitati de
realizare a software-ului la
comanda

Planul de Punctaj
afaceri
final
Locatia de
propune
implementare
teme
a afacerii
orizontale
80,33

jud. Valcea

DA

jud. Valcea

DA

jud. Dolj

DA

jud. Dolj

DA

jud. Dolj

DA

jud. Dolj

DA

100

jud. Valcea

DA

79,66

86,33

75,33

77,33

85,66
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8

9

220706.5

220706.6

9602 - Coafura si alte
activitati de lnfrumusetare
5630 - Baruri si alte
activitati de servire a
bauturilor

jud. Dolj

DA

81

jud. Dolj

DA

79

In baza acestor rezultate anuntam faptul ca primii 9 candidati au fost declarati
castigatori. Contestatiile pot fi depuse pana pe data de 9.07.2022, ora 14.00.

Cei nemultumiti de rezultat pot face contestatie in termen de o zi de la publicarea
rezultatelor.
Contestatiile se depun la adresa de mail office@caies.ro sau in format fizic la sediul
Centrului Regional – Adresa: Aleea Olanesti nr. 4, bloc 6, scara B, parter, apartament
2, Ramnicu Valcea, jud. Valcea.

