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CORRIGENDUM 1 

23.02.2021 

 

METODOLOGIE DE ORGANIZARE, EVALUARE SI SELECTIE  A PLANURILOR DE AFACERI  

DIN CADRUL PROIECTULUI: 

SUCCES Economie Socială - POCU/449/4/16/128638 

 

 

Pct 1. Acte componente ale dosarului pentru depunere planuri de afaceri  
 

Var revizuita 

Avand in vedere necesitatea justificarii bugetului investitiei, se va atasa minim cate o oferta pentru 

fiecare achizitie de servicii/lucrari/produse. Ofertele trebuie detaliate si sa cuprinda detalii tehnice. 

 

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   

  Calendarul activitatilor (grafic de implementare) (conform model   
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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); 

 Oferte pentru fiecare achizitie de servicii/lucrari/produse 
 

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 

  

 

 
 
Pct2. Documentele care vor fi transmise in format electronic, trebuie sa fie identice cu cele 
transmise in original, semnate olograf. 
In situatia in care exista diferente in continut, vor fi luate in considerare documentele transmise in 
original, semnate olograf. 

 
 
Echipa proiect 
SUCCES Economie Sociala, ID 128638 


