
Afacerea mea, un viitor mai sigur ! 
10 inițiative antreprenoriale în județul Giurgiu



Sprijin pentru dezvoltare antreprenorială

Mai – Septembrie 2015 Asociația Four Change a sprijit 
elaborarea de planuri de afaceri viabile, înființarea celor 

10 inițiative antreprenoriale din proiect, procesul de 
înregistrare fiscală a acestora și angajarea celor 15 

persoane de către entitățile nou înființate



POINTNET C.M.G. SERVICES

Scop: Construirea unui teren de mini-fotbal cu
gazon sintetic localizat la marginea padurii Cosoba

Clienti: persoane de sex masculin cu varste cuprinse
intre 15 si 40 de ani, cu domiciliul in comuna Cosoba si
in comunele alaturate

Cristea Mihai Giuliano – Cosoba  



MYL ACCESSORIES - HAPPY QUEEN ACCESSORIES

Scop: realizarea de obiecte de podoaba din
cristale/margele si comercializarea lor.

Clienți: adolescentele cat si doamnele de varsta a
doua si a treia, doamne cu varsta cuprinsa intre 16-
50 ani, ,persoane cu acces la internet si care sunt
interesate sa arate bine iar datorita preturilor cat
mai mici oferim produse si persoanelor cu un venit
mai redus Laslu Ioana – Roata de Jos



INNOVO PROFESSIONAL SERVICES S.R.L.

Scop: servicii profesionale și de calitate pe partea de
creare pagini web, optimizare și promovare.

Clienți: persoane fizice și juridice care doresc să își
crească capacitatea de a furniza servicii sau de a
crește eficiența activității

Silviu Antonescu– Crevedia Mare 



ADVANARIES CONSULTING

Scop: Consultanța in domeniul IT – securitatea
rețelor informatice

Clienți: persoane juridice care își doresc securizarea
rețelei informatice – bănci, benzinării,
supermarketuri, fabrici de echipamente.

Anne Marie Cetinoiu - Cosoba 



PINKBERRY CONSULTING

Scop: Cumpararea de pui de gaină de o zi, creșterea
lor pană la 21 de zile și vânzarea lor către fermierii
din localitățile învecinate pentru creșterea în
gospodării

Clienți: Fermieri din satul Slobozia, Giurgiu și din
satele învecinate

Ciorica Veronica – Slobozia 



ETO CORNY COMPANY 

Scop: Achiziția de scroafe și vânzarea purcelușilor la
2 luni de la fătare. Cei care raman nevanduâi vor fi
îngrasati și vanduti în viu în luna decembrie.

Clienți: fermieri din Slobozia și din localitatile
invecinate

Cornelia Călina– Slobozia



PREST INTER DÉCOR
Scop:
- prestarea de servicii constructi si renovari imobile

de locuit, spatii de birouri si spatii comerciale
- realizarea si promovarea unui site pentru

închiriat echipament montan ce se adresează
sporturilor alpine precum escalada și alpinism

Clienți: famili care doresc construcția sau renovarea
unei locuinte,compani mici și mijlocii care doresc
amenajarea sau renovarea spatilor
comerciale/birouri

Marian Călin– Cosoba



PAIONA CENTER - EuroDance School

Scop: Deschiderea unei școli de dans popular
internațional pentru copii, combinat cu lecții de
cultură generală pentru dezvoltarea concomitentă
pe plan fizic și psihic a copiilor

Clienți: Parinții cu copii de vârsta cuprinsă între 3 și
16 ani

Ioana Pană – Crevedia Mare



ISCUSITU SRL 

Scop: Amenajarea unui atelier auto în comuna
Cosoba și prestarea de servicii de reparatii
mecanice, electrice, tinichigerie și vopsitorie pentru
locuitorii din comuna si zonele limitrofe

Clienți: persoane de sex masculin/feminin cu varste
cuprinse intre 18 si 60 de ani, posesoare de
autovehicule, cu domiciliul in comuna Cosoba si in
comunele alaturate

Marian Niculae– Roata de Jos 



Coquette by Aura Vasile 
Scop:
- producerea articole de vestimentatie pentru

ocazii speciale: rochii de mireasa, rochii de seara,
tinute personalizate pentru calatorie/birou

Clienți: fetițe, domnișoare si doamne care participa
la evenimente speciale (nunți, botezuri, petreceri,
baluri etc.) unde trebuie să arate cat mai bine și să
fie unice și sunt dispuse să platească pentru o
ținută care sa le avantajeze, de o calitate superioară

Aura Niculae – Roata de Jos



Coquette by Aura Vasile 


