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COMUNICAT DE PRESĂ 

Proiectul SEED: Începe mentoratul pentru cele 21 de planuri de afaceri care au 

câstigat finanțări de 100.000 de euro pentru înființarea de întreprinderi sociale 

Cele 21 de planuri de afaceri declarate câștigătoare în cadrul concursului de planuri de 

afaceri organizat în cadrul proiectului Social Economy Entrepreneurship Development 

(SEED) au început programul de mentorat, în care experții îi vor îndruma pe viitorii 

antreprenori cum să-și deschidă afacerea, să o mențină profitabilă și să o crească.  

Câștigătorii concursului sunt: 

 Roșianu Henrich Bogdan - școală de șoferi 

 Necșat Aura Sorela - fabrică de dulceață și gem 

 Maican Alexandru Ioan - activități de realizare a software-ului la comandă 

 Sălan Alex Ioan - servicii stomatologice 

 Ghencioiu Daniela - servicii integrate și inovative în domeniul igienizării, 

dezinfecției și ozonificării 

 Iancu Sebastian Ștefănel - producția și comercializarea brichetelor/peleților din 

resturi vegetale 

 Roman Roxana Adina - activități de îngrijire zilnică pentru copii 

 Vișterineanu Cristina Maria - organizare excursii în Delta Dunării 

 Păuna Lucian - producția si comercializarea brichetelor/peleților din resturi 

vegetale 

 Rugiubei Radu - EduSport - platforma de reconversie profesională GymHUB 

 Militaru Nicolae Daniel - depozit agricol 

 Belulescu Mihail Gabriel - fabricare fose septice 

 Oprea Elena Luiza - platforma „MEETRIP”- vânzare online experiențe turistice 

locale 
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 Codescu Patricia -platforma ReModa dedicată vânzării produselor producătorilor 

de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii din județul Prahova 

 Dumitrescu Gabriel-Mihai - fabricarea de prefabricate din beton 

 Matei Veronica Loredana – minimarket 

 Deca Alin Adrian - activități de alimentație în sistem catering pentru persoane 

fizice si juridice 

 Bâzgă Marius Constantin – clinică auto - tehnologii moderne de mentenanță 

pentru fiabilitatea automobilelor 

 Bohălțeanu Mihai Adrian – servicii de catering comercial 

 Ghindici Iancu - fabrică de prelucrare și conservare a fructelor și legumelor 

 Păiuși Luigi Alexandru – servicii de catering și de închiriere mobilier 

Proiectul a fost implementat de un consorțiu format din Centrul de Consultanță și 

Management al Proiectelor EUROPROJECT, Blocul Național Sindical și IPA SA și s-a 

adresat persoanelor care locuiesc într-unul din județele regiunilor Sud, Sud-Vest și 

Sud-Est.  

De la lansarea sa, în primăvara acestui an, 147 de persoane au urmat cursuri  de 

formare antreprenorială specifică, în conformitate cu standardul pentru antreprenor în 

economia socială și cursuri de dezvoltare a competențelor digitale, dezvoltate 

împreună cu Google. Absolvenții acestor cursuri și nu numai au fost apoi invitați să 

depună planurile de afaceri pentru a participa la concursul în urma căruia câștigatorii 

pot obține finanțarea de 100.000 de euro.  

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să ne contactați la 

0758.099.670 sau la adresa office@europroject.org.ro.  

 

Proiectul Social Economy Entrepreneurship Development (SEED) este finanțat în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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