FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 1: Initiativa „Locuri de munca pentru tineri”
Titlul proiectului: „IntegraNEET”
Contract nr. POCU/908/1/3/150037
Beneficiar: HR Specialists SRL
Investim în dezvoltare durabilă şi promovăm egalitatea de şanse

PROCES VERBAL DE SELECTIE
REZULTATE INTERMEDIARE PROCES EVALUARE PLANURI AFACERI
“IntegraNEET”, POCU/908/1/3/150037
Întocmit astăzi, 17.06.2022, publicat la orele 17:00, cu ocazia finalizării evaluărilor
concursului de planuri de afacere în cadrul proiectului “IntegraNEET”, organizat de către HR
SPECIALISTS S.R.L. – lider proiect.
Au fost depuse un număr total de 14 planuri de afaceri în cadrul concursului. Grupul
țintă al proiectului a fost atins. Din totalul de 14 de planuri de afaceri, 2 au fost respinse
după evaluarea administrativa si a eligibilității, iar 12 au trecut in faza de evaluare tehnicofinanciara.
Planurile de afaceri evaluate au fost depuse astfel:
- In format fizic, pe suport hârtie, la sediul Beneficiarului HR SPECIALISTS SRL –
Sos. Erou Iancu Nicolae, nr.103, Complex Gamma Delta, Vila A1, Biroul nr.1, Oras
Voluntari, judetul Ilfov;
- In format online, la adresa de e-mail: concurs150037@hrs-outsourcing.com,
conform metodologiei de selecție a planurilor de afaceri.
Suma maxima finanțată/plan câștigător va fi de 121.877,5 lei, unui număr de 9 de
persoane.
In perioada 17.06.2022 – 19.06.2022 (ora 14:59:59) se vor înregistra contestațiile la
adresa de email concurs150037@hrs-outsourcing.com.
Contestatia va include urmatoarele componente: Obiectul contestatiei (ce se solicita prin
depunerea contestatiei – exemplu: reevaluarea si aprobarea proiectului respins) si motivele de
fapt si de drept (dispozitiile legale nationale si/sau comunitare, principiile incalcate), se vor
preciza documentele legale in baza carora se depune contestatia. Ex: Ghidul Solicitantului
Conditii Specifice aplicabil, Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului
Operational Capital Uman 2014-2020, alte documente relevante. Mijloace de proba (acolo
unde exista) - care sunt necesare in sustinerea contestatiei.
In perioada 19.06.2022 – 20.06.2022 se vor soluționa contestațiile.
In data de 20.06.2022 se vor publica rezultatele finale ale competiției si aplicanții
finali propuși spre finanțare.
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Rezultatele finale ale competiției vor lua in considerare si vor respecta algoritmul de selecţie
stabilit prin Ghidul Solicitantului si menționat in Metodologia de concurs aprobata.

Astfel, planurile propuse spre finanțare sunt:
Nr.
crt.

Număr inreg / Cod
Proiect

Curs formare in
cadrul proiectului

Punctaj mediu
evaluatori

Status

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7445/13.06.2022
7448/13.06.2022
7439/10.06.2022
7447/13.06.2022
7441/10.06.2022
7443/13.06.2022
7444/13.06.2022
7438/10.06.2022
7442/12.06.2022

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

86.00
72.00
70.33
68.33
68.00
67.33
64.33
63.00
52.66

ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS

Planurile aflate pe lista de rezerva sunt:
Nr.
crt.

Număr inreg / Cod
Proiect

Curs formare in
cadrul proiectului

Punctaj mediu
evaluatori

Status

1
2

7440/10.06.2022
7446/13.06.2022

DA
DA

31.66
31.00

REZERVA
REZERVA

Planurile de afaceri respinse in faza – tehnico-financiara sunt:
Nr.
crt
1

Număr inreg / Cod
Proiect
7450/13.06.2022

Curs formare in
cadrul proiectului

Punctaj mediu
evaluatori

Status

DA

30.00

RESPINS
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Planurile de afaceri respinse in faza – administrativa sunt:
Nr.
crt

Număr inreg / Cod
Proiect

1
2

7449/13.06.2022
7451/13.06.2022

Prezentul proces-verbal a fost întocmit azi, 17.06.2022, in baza informațiilor primite de la
cei trei membrii ai juriului.

Manager de proiect,
HATIEGANU Dan Alexandru

Reprezentant legal imputernicit,
SIMANSCHI Anatolia

