
   
 

 
                                                                                                   

 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă 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, 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 

Prioritatea de investiții – 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT) 

Titlu proiect: Tineri educati in Regiunea Sud-Est 
Cod smis: POCU/991/1/3/154075 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

  
CALENDARUL CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI 

Dosarele de candidatura primite dupa data mentionata nu vor mai putea intra in competitie, fiind 

respinse automat. 

Denumire activitate Termen 

Perioada de depunere a dosarelor de candidatura  
acestora prin posta/curier/depunere personala la 
sediu ( maxim 3 zile de la data examenului de 
absolvire curs) 

06.12.2022-08.12.2022 (ora 16.00) grupa S 

10.12.2022-12.12.2022 (ora 16.00) grupa 

P1 

Analiza eligibilitatii administrative a Planurilor de 

afaceri (Anexa 8 - Grila de verificare eligibilitate 

administrativa); 

Verificarea se va face in ordinea depunerii 

documentatiei, de catre persoanele din juriul 

desemnat in acest scop. Doar dosarele complete 

vor intra in etapa de selectie si evaluare. 

06.12.2022-13.12.2022 

Evaluarea tehnico-financiara a Planurilor de 

afaceri (Anexa 9 - Grila evaluare tehnico- 

financiara); 

06.12.2022-13.12.2022 

Afisarea rezultatelor (Anexa 8 si anexa 9) 13.12.2022 ( ora 19:00) 

Depunerea contestatiilor 14.12.2022 (ora 19.00) 

Interviu 14.12.2022 – 15.12.2022 

Solutionarea contestatiilor 15.12.2022 (pana la ora 12.00) 

Afisarea rezultatelor finale 15.12.2022 (ora 14.00) 

 

Nota: Calendarul competitiei poate suferi modificari in conditiile in care durata de valabilitate a 

schemei de ajutor de minimis se prelungeste. Noile termene vor fi actualizate in cadrul 

metodologiei, Calendarul competitiei si vor fi facute publice pe site-ul. 

https://www.asociatiahandmaderomania.ro/tineri-educati-in-regiunea-sud-est/  

https://www.asociatiahandmaderomania.ro/tineri-educati-in-regiunea-sud-est/

