
 
  

 

1 

$E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala - POCU/449/4/16/128455 

 

METODOLOGIE DE ORGANIZARE, EVALUARE SI SELECTIE  

A PLANURILOR DE AFACERI  

 

ANEXE – FORMULARE SI MODELE 

 Anexa 1_Cerere de inscriere plan afaceri la concurs 

 Anexa 2_Declaratie eligibilitate participant 

 Anexa 3_Declaratie de evitare a incompatibilitatii 

 Anexa 4_Model plan de afaceri 

 Anexa 5_Buget proiect_de_completat_candidat 

 Anexa 6_Model calendar activitati 

 Anexa 7_Model fisa post resursa umana 

 Anexa 8_Model CV europass 

 Anexa 9_Declaratie de angajament 

 Anexa 10_Acord privind utilizarea datelor personale 

 Anexa 11_Cazier fiscal 

 Anexa 12_Cazier judiciar 

 Anexa 13_Formular Contestatie rezultate Concurs Planuri de Afaceri 

 Anexa 14_Declaratie pe propria raspundere infiintare IS 
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ACTE COMPONENTE ALE DOSARULUI  
PENTRU DEPUNERE PLANURI AFACERI 

OPIS 

Nr anexa Denumire  pagina 
    

    
PA Plan de afaceri – Anexa 4 la Metodologia concurs PA   
    

Anexe PA 

 Bugetul investitiei si previziunile financiare – Anexa 5 

 Oferte – pentru fiecare produs/serviciu/lucrari de executie prevazute 
a fi achizitionate, se vor prezenta oferte de pret  

 

 

 Calendarul activitatilor (grafic de implementare) (conform model 
Anexa 6 la prezenta metodologie);  

 Fisa de post pentru locurile de munca create (conform model 
Anexa 7 la prezenta metodologie);  

 CV in format Europas - pentru candidat (conform model Anexa 8 la 
prezenta metodologie);  

 

Documentele  
solicitate in 
dosarul de 
candidatura – 
pentru 
verificarea 
eligibilitatii 

 

1.Cerere tip de inscriere Plan de afaceri (conform model Anexa 1 la 
prezenta Metodologie) – se va completata si semna olograf; 
2. Declaratia de eligibilitate participant (conform model Anexa 2 la 
prezenta Metodologie) – se va completata si semna olograf; 
3. Declaratia de evitare a incompatibilitatii (conform model Anexa 3 la 
prezenta Metodologie) – se va completata si semna olograf; 
4. Declaratia-angajament de respectare a termenilor si conditiilor 
concursului planurilor de afaceri (conform model Anexa 9 la prezenta 
Metodologie) –– se va completata si semna olograf; 
5. Acord de prelucrare a datelor personale (GDPR) (conform model Anexa 
10 la prezenta Metodologie) –– se va completata si semna olograf 
6. Certificatul de competente antreprenoriale specifice/ adeverinta 
privind absolvirea cursului de competente antreprenoriale specifice 
recunoscut de ANC; 

- Act identitate – al participantului la concurs si al asociatului/ asociatilor, 
daca este cazul;- conform cu originalul si semnat olograf 

7. Cazier fiscal sau Declaratie pe proprie raspundere - pentru participant 
si, daca este cazul, pentru asociat/ asociati; (conform model Anexa 11 
la prezenta Metodologie) –– se va completata si semna olograf 

8. Cazier judiciar sau Declaratie pe proprie raspundere – pentru 
participant si, daca este cazul, pentru asociat/ asociati (conform model 
Anexa 12 la prezenta Metodologie) –– se va completata si semna 
olograf 

9. Declaratie pe proprie raspundere privind infiintarea intreprinderii 
sociale (IS), (Anexa 14 la prezenta Metodologie) –– se va completata si 
semna olograf  
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Anexa 1  
 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritara4–Incluziunea sociala si combaterea saraciei  
Prioritatea de investitii 9.v - Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si 
economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca  
Obiectivul specific 4.16 - Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-
sustenabila  
Contract nr. POCU/449/4/16/128455  
Titlul proiectului: „$E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala”, ID 128455 

 
 

CERERE DE INSCRIERE PLAN AFACERI 
 

Subsemnatul/a ................................................................................................., legitimat cu CI seria ............, 
nr........................., CNP ............................................, domiciliat/a in .........................................................., str. 
.........................................................................................., nr. ..........,. bl. .........., sc. ............, ap. .….., tel. fix 
.........................................., tel. mobil ........................................., e-mail 
............................................................................,  solicit inscrierea mea la Concursul de planuri de afaceri 
organizat in cadrul Proiectului „$E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala”.  
 
Precizez ca doresc sa infiintez o afacere in localitatea …………………… judetul ……………………., regiunea/regiunile 
de dezvoltare……………….. 
 
Informatii generale privind planul de afaceri inregistrat in concurs 
 
Titlu (denumire) ……………………………………………………………………… 
 
Activitatea principala a intreprinderii care se va infiinta: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tipul intreprinderii care urmeaza sa fie infiintata: 

 societate cooperativa de gradul I; 

 cooperativa de credit; 

 asociatie/ fundatie; 

 casa de ajutor reciproc a salariatilor; 

 casa de ajutor reciproc a pensionarilor; 

 societate agricola; 

 orice alta categorie de persoane juridice care prin actele de infiintare si functionare demonstreaza 
faptul ca activitatea desfasurata are scop social, respecta principiile prevazute la art. 4 din lege, 
precum si criteriile prevazute la art. 8 alin. (4) din lege; 

 federatie/ uniune a persoanelor juridice prevazute mai sus 
 
Nume si prenume candidat: …………………………………………………. 
E-mail:…………………………………………………………………………………… 
Tel. mobil: ……………………………………………………………………………. 
Semnatura:……………………………………………………..……………………. 
Data: ……………………………………………………………………………………. 
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Anexa 2  
 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritara4–Incluziunea sociala si combaterea saraciei  
Prioritatea de investitii 9.v - Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si 
economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca  
Obiectivul specific 4.16 - Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-
sustenabila  
Contract nr. POCU/449/4/16/128455 
Titlul proiectului: „$E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala”, ID 128455 

 
DECLARATIE DE ELIGIBILITATE 

 
Subsemnatul/a ................................................................................................, legitimat cu CI seria ............, 
nr........................., CNP ............................................, domiciliat/a in .........................................................., str. 
.........................................................................................., nr. ..........,. bl. .........., sc. ............, ap. .….., tel. mobil 
........................................., e-mail ............................................................................,  in scopul participarii mele la 
Concursul de planuri de afaceri in cadrul proiectului „$E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala” ID 128455, 
declar pe propria raspundere urmatoarele: 

 Am fost informat/a si am luat cunostinta de conditiile de eligibilitate si criteriile de acordare a 
ajutorului de minimis in cadrul cadrul Schemei de ajutor de minimis Sprijin pentru infiintarea de 
intreprinderi sociale prezentate in Metodologia de selectie grup tinta si in Metodologia de evaluare si 
selectie a planurilor de afaceri; 

 Am absolvit un curs de Competente antreprenoriale specific recunoscut de ANC, dupa cum urmeaza: 
o In cadrul proiectului „$E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala”, ID 128455 
o In afara proiectului, pentru care ma oblig sa prezint documente suport (Certificat absolvire/ 

Adeverinta); 

 Declar pe propria raspundere ca intentionez sa infiintez o intreprindere sociala ce va avea sediul si, 
dupa caz, punctul/ punctele de lucru in regiunile de dezvoltare 
__________________________________ 

 Declar pe propria raspundere ca intentionez sa infiintez o intreprindere cu una din urmatoarele forme 
juridice: 

o societate cooperativa de gradul I; 
o cooperativa de credit; 
o asociatie/ fundatie; 
o casa de ajutor reciproc a salariatilor; 
o casa de ajutor reciproc a pensionarilor; 
o societate agricola; 
o orice alta categorie de persoane juridice care prin actele de infiintare si functionare 

demonstreaza faptul ca activitatea desfasurata are scop social, respecta principiile prevazute 
la art. 4 din lege, precum si criteriile prevazute la art. 8 alin. (4) din lege; 

o federatie/ uniune a persoanelor juridice prevazute mai sus 
Cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca 
toate datele din prezenta declaratie corespund realilitatii. 
 
Nume si prenume candidat: …………………………………………………. 
E-mail:…………………………………………………………………………………… 
Tel. mobil: ……………………………………………………………………………. 
Semnatura:……………………………………………………..……………………. 
Data: …………………………………………………………………………………….  
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Anexa 3 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei 
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și 
economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă  
Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Contract POCU /449/4/16/128455 $E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala 
Cod SMIS 2014+: 128455 

 

 

 

Declaraţie de evitare a incompatibilităţii 
 
 
Subsemnatul/a…………………............................................, CNP…………………………………………......., 

identificat/ă cu C.I. seria ........, număr ...................., eliberată de .................................. la data de ....................., 

domiciliat/ă în ...................................................……str...................................………. nr.….....…… 

bl...……, sc. ....., ap. .…, tel. fix ……......................................, tel.mobil 

......................................., e-mail ..................................………………............................, cunoscând prevederile 

art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii, în calitate de candidat pentru grupul ţintă al proiectului și de 

solicitant al subvenției în cadrul concursului de planuri de afaceri derulat în cadrul proiectului “ $E$ - SOLIDAR 

pentru Economie Sociala” ID 128455, implementat de către SC Global Commercium Development SRL in 

parteneriat cu FUNDATIA REGALA MARGARETA A ROMANIEI, declar pe propria răspundere că  

 

 nu sunt angajat al liderului de proiect sau al parteneruluiacestuia mai sus menţionat și nu sunt în relaţie 

de soţ/soţie, afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerul 

acestuia. 

 

 nu sunt în conflict de interese, așa cum este acesta definit la art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor 

europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 am luat cunostință de obligația pe care o am de a notifica în scris administratorul schemei de ajutor de 

minimis de îndată ce apare o situație de conflict de interese pe perioada derulării proiectului și de a lua 

măsuri pentru înlăturarea situației respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011, 

ne asumăm răspunderea de respectare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 

66/2011 și imediat ce vom avea cunoștință de existența unor nereguli și/sau fraude vom sesiza 

administratorul schemei de ajutor de minimis și autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor 

europene.  

 

 în ultimii 5 ani, nu am fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru 

participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare 

de bani; 

 

 nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o 

faptă care să aducă atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; 

 

 nu mă aflu în situația vreunui conflict de interese sau incompatibilități astfel cum sunt acestea 

reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
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demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, 

completată și modificată. 

 

Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu. 

 

Nume si prenume: …………………………………………………. 
 
Data: ……………………………………………………………………… 
 
Semnătura: …………………………………………………………… 
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Anexa 4 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei 
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și 
economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă  
Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Contract POCU /449/4/16/128455 $E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala 
Cod SMIS 2014+: 128455 

  
 

PLAN DE AFACERI – Model 

 
In elaborarea Planului de afaceri pentru Concursul planurilor de afaceri organizat in cadrul proiectului “ $E$ - 
SOLIDAR pentru Economie Sociala” ID 128455, Candidatul va trebui sa urmeze intocmai structura obligatorie si 
indicatiile descrise in cele ce urmeaza: 
 
Numele planului de afaceri ______________________________ (maxim 250 de caractere) 
 
Activitatea principala desfasurata:_________________________ (maxim 1500 de caractere) 
 

 Misiunea sociala/programele sociale ale intreprinderii sociale; (maxim 10.000 de caractere) 
 

 Problema sociala a carei rezolvare constituie misiunea sociala a intreprinderii: categoriile de 
persoane carora li se adreseaza intreprinderea sociala respectiva si nevoile sociale ale acestora, zona 
geografica, problema comunitara/de mediu pe care incearca sa o rezolve intreprinderea; (maxim 
10.000 de caractere) 

 

 Modul in care se integreaza activitatea intreprinderii in contextul social si in cel economic din zona 
respectiva: elemente de analiza de piata privind activitatea care face obiectul Planului de afaceri; 
(maxim 10.000 de caractere) 

 

 Modelul de organizare si functionare a intreprinderii sociale, cu accent pe modul in care se asigura 
participarea membrilor si a altor actori interesati, inclusiv persone din grupuri vulnerabile, daca 
acestea fac parte din grupurile vizate de intreprindere, la deciziile privind activitatile acesteia si 
modul in care acesta reflecta principiile prevazute la art. 4, lit. c si d, Legea nr. 219/2015 privind 
economia sociala; (maxim 10.000 de caractere) 

 

 Directiile strategice de dezvoltare a intreprinderii, avand in vedere atat activitatea economica, cat si 
misiunea/programele sociale ale acesteia; (maxim 10.000 de caractere) 

 

 Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrarii/lucrarilor care vor face 
obiectul activitatii intreprinderilor sociale, inclusiv intreprinderilor sociale de insertie; (maxim 10.000 
de caractere) 
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 Justificarea activitatilor propuse: analiza punctelor tari si a celor slabe ale intreprinderii, respectiv 
analiza amenintarilor si a oportunitatilor din mediul in care functioneaza aceasta (analiza SWOT), 
precum si justificarea activitatilor propuse fata de acestea; (maxim 10.000 de caractere) 

 

 Planul de finantare al intreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanta intreprinderea 
sociala, inclusiv prin intermediul unei finantari nerambursabile; (maxim 10.000 de caractere) 

 

 Rezultate economice si sociale specific preconizate: solicitantul/partenerul va defini in proiect un set 
de rezultate proprii corespunzatoare activitatilor planificate; (maxim 10.000 de caractere) 

 

 Numarul de persone angajate in intrepriderile sociale nou infiintate (inclusiv fise de post). Fisele de 
post vor contine informatii privind tipul normei de lucru (intreaga/ partiala) si numarul de ore 
prevazut pe zi de lucru. (maxim 5000 de caractere) 
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$E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala, ID 128455 

   Anexa 5_Buget plan de afaceri 
   

     

Nr. crt. Denumire capitole si subcapitole Buget Plan de afacere 

Cheltuieli 
eligibile, 
fara TVA 

TVA 
nedeductbila 

aferenta 
cheltuielilor 

eligibile* 

Total eligibil 
 = coloanele 

3+4 

      

col. 1 col. 2 col. 3 col. 4 col. 6 

2.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat   0,00   

2.1.1. Cheltuieli salariale nete   0   

2.1.1.1 Cheltuieli salariale Nete ptr Angajat 1 - denumire post   0   

2.1.1.2 Cheltuieli salariale Nete ptr Angajat 2 - denumire post   0   

2.1.1.3. Cheltuieli salariale Nete ptr Angajat 3 - denumire post   0   

2.1.1.4. Cheltuieli salariale Nete ptr Angajat 4 - denumire post   0   

2.1.1.5. Cheltuieli salariale Nete ptr Angajat 5 - denumire post   0   

2.1.1.6. Cheltuieli salariale Nete ptr Angajat 6 - denumire post   0   

2.1.1.7. Cheltuieli salariale Nete ptr Angajat 7 - denumire post   0   

2.1.1.8. Cheltuieli salariale Nete ptr Angajat 8 - denumire post   0   

2.1.1.9. Cheltuieli salariale Nete ptr Angajat 9 - denumire post   0   

2.1.1.10. Cheltuieli salariale Nete ptr Angajat 10 - denumire post   0   

2.1.2. 
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si 
cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si 
angajatori) 

  0   

2.1.2.1. 
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si 
cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si 
angajatori) ptr Angajat 1 - denumire post 

  0   

2.1.2.2. 
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si 
cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si 
angajatori) ptr Angajat 2 - denumire post 

  0   

2.1.2.3. 
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si 
cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si 
angajatori) ptr Angajat 3 - denumire post 

  0   

2.1.2.4. 
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si 
cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si 
angajatori) ptr Angajat 4 - denumire post 

      

2.1.2.5. 
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si 
cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si 
angajatori) ptr Angajat 5 - denumire post 

  0   
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2.1.2.6. 
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si 
cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si 
angajatori) ptr Angajat 6 - denumire post 

  0   

2.1.2.7. 
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si 
cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si 
angajatori) ptr Angajat 7 - denumire post 

  0   

2.1.2.8. 
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si 
cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si 
angajatori) ptr Angajat 8 - denumire post 

  0   

2.1.2.9. 
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si 
cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si 
angajatori) ptr Angajat 9 - denumire post 

  0   

2.1.2.10. 
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si 
cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si 
angajatori) ptr Angajat 10 - denumire post 

  0   

2.2. 
Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor 
nou-înființate  

      

2.2.1. Cheltuieli pentru cazare       

2.2.1.1         

2.2.1.2         

2.2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu   0   

2.2.2.1     0   

2.2.2.2     0   

2.2.3. 

Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv 
transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun 
sau taxi, gară, autogară sau port și locul delegării ori 
locul de cazare, precum și transportul efectuat pe 
distanța dintre locul de cazare și locul delegării) 

  0   

2.2.3.1         

2.2.3.2         

2.2.4. 
Taxe şi asigurari de calatorie și asigurari medicale 
aferente deplasarii 

      

2.2.4.1         

2.2.4.2         

2.3. 
Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii 
specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de 
minimis nu are expertiza necesara 

      

2.3.1. Exemplu: servicii realizare website       

2.3.2. Exemplu: Servicii contabilitate       

2.3.3.         

…….         
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2.4. 

Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele 
decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii 
prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte 
cheltuieli necesare pentru investiții necesare funcționării 
întreprinderilor  

      

2.4.1.         

2.4.2.         

2.4.3.         

2.4.4.         

2.4.5.         

….         

2.5. 
Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații 
pentru desfășurarea diverselor activități ale 
întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri  

      

2.5.1.         

2.5.2.         

2.5.3.         

2.5.4.         

2.5.5.         

2.6. 

Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) 
aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing 
operațional plătite de întreprindere pentru: 
echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)  

      

2.6.1.         

2.6.2.         

2.6.3.         

2.6.4.         

2.6.5.         

2.7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor        

2.7.1.         

2.7.2.         

2.7.3.         

2.7.4.         

2.7.5.         

2.7.6.         

2.7.7.         

2.8. 
Servicii de administrare a cladirilor aferente functionarii 
întreprinderilor 

      

2.8.1.         

2.8.2.         
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2.8.3.         

2.8.4.         

2.9. 
Servicii de întreținere și reparare de echipamente și 
mijloace de transport aferente funcționării 
întreprinderilor 

      

2.9.1.         

2.9.2.         

2.9.3.         

2.9.4.         

2.9.5.         

2.10. 
Arhivare de documente aferente funcționării 
întreprinderilor 

      

2.10.1.         

2.10.2.         

2.10.3.         

2.11. 
Amortizare de active aferente functionarii 
întreprinderilor 

      

2.11.1.         

2.11.2.         

2.11.3.         

2.11.4.         

2.11.5.         

2.12. 
Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente 
funcționării întreprinderilor 

      

2.12.1.         

2.12.2.         

2.12.3.         

2.12.4.         

2.12.5.         

2.13. 
Conectare la rețele informatice aferente funcționării 
întreprinderilor 

      

2.13.1.         

2.13.2.         

2.14. 
Cheltuieli de informare și publicitate aferente 
funcționării întreprinderilor 

      

2.14.1.         

2.14.2.         

2.14.3.         

2.14.4.         

2.14.5.         
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2.15. Alte cheltuieli aferente functionarii întreprinderilor       

2.15.1. Prelucrare de date       

2.15.1.1         

2.15.1.2         

2.15.1.3         

2.15.2. 
Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații 
informatice 

      

2.15.2.1         

2.15.2.2         

2.15.2.3         

2.15.3. 
Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate 
relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau 
electronic 

      

2.15.3.1         

2.15.3.2         

2.15.4. 
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi 
și active similare  

      

2.15.4.1.         

2.15.4.2.         

2.15.4.3.         

 
TOTAL (Valoarea totala eligibila a proiectului) 

  
  

 
*TVA-ul deductibil nu este cheltuiala eligibila din 
finantarea acordata sub forma de ajutor de minimis    

     

Sursele de 
finanțare  

  Valoare 
  

  

I. 
Valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA 
nedeductibilă*)   

  II. Contribuția solicitantului   
  III. Finanțare nerambursabilă solicitată (III = I - II)   
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Anexa 6 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei 
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și 
economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă  
Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Contract POCU /449/4/16/128455 $E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala 
Cod SMIS 2014+: 128455 

 
        

Calendarul activitatilor /grafic de implementare si rezultatele asteptate - model 

 
 

Activitatea Luna de implementare 

 
1= prima luna de implementare a planului de 
afacere 
N+18 = ultima luna de proiect 

Rezultate 

Se vor enumera activitatile 
prevazute in planul de afacere 

1 2 3 …..   N+18 Se vor enumera rezultatele 
(cuantificabile) pentru fiecare 
activitate 

Activitatea 1…..         

Activitatea 2….         

Activitatea 3….         

Samd         
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Anexa 7 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei 
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și 
economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă  
Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Contract POCU /449/4/16/128455 $E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala 
Cod SMIS 2014+: 128455 

 

 
 

Fisa de post – Model 

 
Fisele de post intocmite pentru locurile de munca create in cadrul afacerii nou infiintate trebuie sa 
contina urmatoarele elemente obligatorii: 
 
 
Ocupatia/meseria:  ……………………………………………….. 
Cod COR:   ……………………………………………….. 
Tip incadrare:   ……………………………………………….. 
Nivel de studii solicitat: ……………………………………………. 
Nivel de calificare solicitat: ……………………………………… 
Norma de lucru (full time/part time): ……………………….  
Numar de ore lucrate/ luna: ……………………………………. 
Tarif orar (net): ………………………………………………. 
 
Conditii de munca:  ………………………………………………. 
Cunostinte si deprinderi necesare: ………………………….. 
Cerinte pentru exercitarea profesiei: ……………………… 
Unelte, instrumente, echipament de lucru: …………… 
Rezumatul postului:  ……………………………………………… 
 
Atributii si responsabilitati: 
- Competente specifice postului 
- Competente generale la locul de munca 
 
Standarde de performanta asociate postului: 
 
Evaluarea activitatii: 
- obiective de performanta individuala urmarite 
- criterii de evaluare a realizarii acestora 
- periodicitatea evaluarii 
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Anexa 8 

INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele  
[Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.] 

  Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara  

 Scrieţi numărul de telefon     Scrieţi numărul de telefon mobil        

 Scrieţi adresa de email  

Scrieţi adresa paginii web personale   

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele de utilizator 
pe messenger (Yahoo, skype etc.)   

Sexul Scrieţi sexul | Data naşterii zz/ll/aaaa | Naţionalitatea Scrieţi naţionalitatea  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.] 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]  

 

COMPETENΤE PERSONALE   

[Ştergeţi câmpurile necompletate.]  

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

PROFILUL PERSONAL 

Scrieţi locul de muncă pentru care se candidează / poziţia / locul de 
muncă dorit / studiile pentru care se candidează / profilul personal 
(îndepărtaţi câmpurile irelevante din coloana stângă)  

Scrieţi datele (de la - până la)  Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată  

Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web) 

▪ Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi 

Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate 

Scrieţi datele (de la - până la)  Scrieţi calificarea obţinută  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, scrieţi şi ţara)  

▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate 

Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

ANEXE   

 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.  
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea 
dobândite.  

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi 
contextul în care au fost acestea dobândite.  

 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Scrieţi denumirea certificatului. 

 Scrieţi altre competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.  
 

Alte competenţe  Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost 
acestea dobândite.  

 

Permis de conducere  Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu: 

B 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

Citări 

Cursuri 

Certificări 

Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă. 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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 Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:  

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare 

▪ recomandări de la locul de muncă 

▪ publicaţii sau cercetări 
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Anexa 9 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei 
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și 
economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă  
Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Contract POCU /449/4/16/128455 $E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala 
Cod SMIS 2014+: 128455 

 

 

  
 

Declaraţie de angajament    

     

 

 

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………posesor al CI seria……nr ……………………….  

eliberata la data de …………………………………………., in calitate de solicitant de finantare pentru 

implementarea ideii de afaceri pentru care am depus prezentul plan de afaceri, ma angajez: 

 

 Să implementez întocmai şi la termen proiectul individual pentru care se solicită finanţarea nerambursabilă;    

  Să finanţez toate costurile neeligibile (şi conexe) aferente proiectului;    

  Să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului;  

 

 Să menţin proprietatea imobilului modernizat / dezvoltat / extins8  şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigur exploatarea şi 

întreţinerea în această perioadă; 

 

 Să mă asigur că nu va fi schimbata destinatia bunurilor achiziţionate cu finanţare din prezenta schemă de 

minimis pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului; 

 

 Să respect, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi 

naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor 

publice şi a schemei de minimis; 

 

 Întreprinderea înființată în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis va trebui să asigure crearea a cel puțin 

4 locuri de muncă, in functie de cunatumul subventiei primite; 

 

 Să  creez si sa mențin  locurile  de  muncă  conform planului de afaceri subventionat,  cel  puțin  24 de  luni de 

la obtinerea atestatului de întreprindere sociala;  

 Sa asigur continuarea functionarii intreprinderii cel  puțin  24 de  luni de la obtinerea atestatului de întreprindere 

sociala; 

  Să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în proiect.   

      

Subsemnatul  declar că  voi  informa  imediat  SC Global Commercium Development SRL si FUNDATIA 

REGALA MARGARETA A ROMANIEI, cu privire la orice modificare survenită în circumstanţele sus-

menţionate pe parcursul procedurii de evaluare şi selecţie a cererii de finanţare,  precum şi pe parcursul derulării 

contractului de finanţare în cazul în care proiectul propus va fi acceptat. 

 

 

Nume si prenume: …………………………………… 

Data: …………………………………… 

Semnătura: …………………………………… 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei 
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și 
economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă  
Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Contract POCU /449/4/16/128455 $E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala 
Cod SMIS 2014+: 128455 

 

 

Anexa 10 

 
 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

 
 

Subsemnatul/a…………………………..……………………….…..........................................................................................., 
CNP……………………………………......................................, domiciliat/ă în .....................................................……… , str. 
.........................................................................………………………. nr. ...........…… bl. ...........……, sc. ....................……, ap. 
...........……, tel. fix ………………..................................... tel.mobil .................………………............................................, e-
mail.................………………....................................., in calitate de participant al concursului de planuri de afaceri 
desfasurat in cadrul proiectului “ $E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala”, Cod proiect 128455, îmi dau 

acordul pentru utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în interesul proiectului, date cuprinse în 

Formularul de înregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 2014-2020 si in 

anexele aferente procedurii susmentionate.  

Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 326 din Codul 

Penal, declar pe propria răspundere că datele completate corespund cu realitatea.   

Nume şi prenume: 

Semnătura, 

Data:  

* Datele cuprinse in formularele si anexele completate vor fi tratate confidential in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor). 

Data         Semnătura 
 
...........................................       ........................................... 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei 
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și 
economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă  
Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Contract POCU /449/4/16/128455 $E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala 
Cod SMIS 2014+: 128455  

 
Anexa 11 

 

       

  

 

Declaratie pe proprie raspundere privind 

faptele inscrise in cazierul fiscal    

     

 

 

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………posesor al CI seria……nr ……………………….  eliberata la 
data de …………………………………………., avand domiciliul/ resedinta fiscal/-a, dupa caz in Judetul 
………………………………., Localitatea …………………………………….,Strada ……………………………………………………., Nr. 
………, Bl. ……………, Scara ………., Apt. ……., Telefon ……………………………….., E-mail 
……………………………………………., in vederea participarii mele la Concursul de planuri de afaceri derulat in 
cadrul proiectului $E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala, ID 128455,  declar pe propria raspundere ca, 
la data prezentei, nu am fapte inscrise in cazierul fiscal.  
 
Cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere 
ca toate datele din prezenta declaratie corespund realilitatii. 
 

     
 

 

 

Nume, prenume: ………………………………………. 
 
Data: …………………………………………………………. 
 
Semnătura: ………………………………………………… 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei 
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și 
economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă  
Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Contract POCU /449/4/16/128455 $E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala 
Cod SMIS 2014+: 128455 

 
Anexa 12 

 

       

  

 

Declaratie pe proprie raspundere privind 

faptele inscrise in cazierul judiciar    

     

 

 

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………posesor al CI seria……nr ……………………….  eliberata la 
data de …………………………………………., avand domiciliul/ resedinta fiscal/-a, dupa caz in Judetul 
………………………………., Localitatea …………………………………….,Strada ……………………………………………………., Nr. 
………, Bl. ……………, Scara ………., Apt. ……., Telefon ……………………………….., E-mail 
……………………………………………., in vederea participarii mele la Concursul de planuri de afaceri derulat in 
cadrul proiectului $E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala, ID 128455,  declar pe propria raspundere ca, 
la data prezentei, nu am fapte inscrise in cazierul judiciar.  
 
Cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere 
ca toate datele din prezenta declaratie corespund realilitatii. 
 

     
 

 

 

Nume, prenume: ………………………………………. 
 
Data: …………………………………………………………. 
 
Semnătura: ………………………………………………… 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei 
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și 
economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă  
Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Contract POCU /449/4/16/128455 $E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala 
Cod SMIS 2014+: 128455 

            
Anexa 13 

 

Contestaţie rezultate Concurs Planuri de Afaceri 
 

 

Domnule Manager de proiect 

 

Subsemnatul(a)...........................................................................................................născut(ă) la data 

de............................., având domiciliul/reședința în (sat, comuna/oraş).........................................., Judeţ 

.................................., str. ......................................... , nr.........., bloc .............., sc......., et ..........., apart. 

……., posesor al C.I. seria............., nr................, eliberată de............................. la data 

de....................................., cod numeric personal ............................................................., 

telefon:........................................  e-mail: ...................................................................., aplicant la 

Concursul de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului „$E$ - SOLIDAR pentru Economie 

Sociala” Contract nr. POCU /449/4/16/128455, implementat de către SC Global Commercium 

Development SRL in parteneriat cu FUNDATIA REGALA MARGARETA A 

ROMANIEI, proiect cofinanţat de Uniunea Europeana,  prin Fondul Social European, Programul 

Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, 

Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 

discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării 

vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la 

ocuparea forței de muncă, Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de 

economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. 

 

Având în vedere publicarea rezultatelor evaluării și selecției planurilor de afaceri în cadrul Concursului 

de Planuri de afaceri menționat mai sus, prin care sunt înştiinţat(ă) că am obţinut un punctaj 

de…..…..puncte, precum si prevederile din Metodologia de derulare a Concursului de planuri de 

afaceri elaborata în cadrul proiectului $E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala:   
 vă rog să binevoiţi a proceda la reevaluarea Planului de Afaceri la criteriile:………..……….,  

 

motivul  fiind: 

o ………………………………………………………………………………………… 

o ………………………………………………………………………………………… 
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 vă rog să-mi comunicaţi rezultatele reevaluării pe email, la adresa 

………………………………………………….. 

  
Menţionez că am luat la cunoştinţă despre informaţiile cuprinse în  Metodologia de derulare a 

Concursului de planuri de afaceri elaborata în cadrul proiectului $E$ - SOLIDAR pentru Economie 

Sociala, ID 128455,  şi sunt de acord cu aceastea. 
 

 

Aplicant Concurs Planuri de Afaceri  
Numele si prenumele: ................................................................................................    
Semnătura: .............................................................. 

Data contestatiei__________________________ora:___________ 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei 
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și 
economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă  
Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Contract POCU /449/4/16/128455 $E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala 
Cod SMIS 2014+: 128455 

ANEXA 14 

 
 

D E C L A R A Ţ I E  P E  P R O P R I E  R Ă S P U N D E R E 
privind înființarea întreprinderii sociale 

 
 

Subsemnatul/a, ................................................, născut/ă la data de ...................., în 
..................................., cu domiciliul în ............................................................., identificat/ă cu C.I., 
seria ......., nr. ......................., emisă de ........................................... la data ........................, CNP 
............................................., și reședința în .................... ...................................................., cunoscând 
prevederile art. 326 din Codul Penal referitoare la falsul în declarații, declar pe propria răspundere 
faptul că, în cazul în care sunt selectat/ă pentru a obține o finanțare în cadrul proiectului “ $E$ - 
SOLIDAR pentru Economie Sociala”, Contract nr. POCU/449/4/16/128455), mă angajez să înființez în 
mod legal o întreprindere sociala în România, în condițiile și termenele asumate prin planul de 
afaceri depus în cadrul concursului de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului. 

În acest demers, înțeleg să respect schema de ajutor de minimis aplicabilă (Sprijin pentru infiintarea 
de intreprrinderi sociale), metodologia de concurs din cadrul proiectului $E$ - SOLIDAR pentru 
Economie Sociala, ID 128455 și legislația aplicabilă din România. 

 

Domeniul de activitate vizat de întreprindere (cod CAEN rev. 2) este următorul: 
…………………………………………………………………………………………………………………........................................... 

Denumirea întreprinderii o să fie următoarea: 
................................................................................................................................................................ 

Îmi asum înființarea întreprinderii singur / cu următorii asociați: ................................. 
…………………………………............................................................................................................................ 

 
  
Data: ........................................................ 
Nume, Prenume: ........................................ 
Semnatura: ................................................         
   
   
 


