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ANEXA 0 

FORMULAR ÎNSCRIERE ÎN CONCURSUL DE SELECȚIE PLANURI DE AFACERI 

Subsemnatul/Subsemnata,_______________________, identificat/identificată cu CNP 

___________________________________, cu domiciliul în localitatea________________, 

județul __________________________, solicit înscrierea în cadrul concursului de selecție 

planuri de afaceri, derulat în proiectul „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate 

pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei”  ID 139541, 

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Pct. A: Pentru înscriere în concurs, atașez prezentei Anexe următoarele: 

- Anexa 1 Planul de afaceri 

- Anexa 2 Buget 

- Anexa 3 Declarație angajament 

- Copie CI  (document identitate) 

- CV aplicant. 

Pct B: Pentru înscriere în concurs, declar pe propria răspundere că: 

1. Referitor la întreprinderea pe care o propun prin planul de afaceri: 

 întreprinderea se încadrează în lista de CAEN eligibile (conform planului de afaceri depus); 

cod CAEN principal al afacerii este ____________________ . 

 întreprinderea propusă prin planul de afaceri, va avea sediul social și, după caz, 

punctul/ punctele de lucru în pe raza comunelor Berești-Bistrița, Colonești, Damienești, 

Filipeni, Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești din județul Bacău; sediul social / punctele de 

lucru propus este în localitatea ______________, județul _________________ . 

 activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program NU fac obiectul altui 

ajutor de stat; 
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 întreprinderea care va fi înființată va fi direct responsabilă de pregătirea şi 

implementarea planului de afaceri și nu va acționa ca intermediar pentru proiectul propus a fi 

finanțat; 

 întreprinderea care va fi înființată va respecta prevederile naționale si comunitare cu 

privire la calcularea plafonului de minimis si întreprinderea unică; 

 în cazul în care planul de afaceri este selectat, în cadrul întreprinderii propuse, ma voi 

angaja în întreprinderea înființată în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului 

de subvenţie; 

 cheltuielile prevăzute în planul de afaceri, ce vor fi decontate din ajutorul de minimis, 

se încadrează în Lista de cheltuieli eligibile (anexă la metologia de selecție a planurilor de 

afaceri). 

2. În calitate de reprezentant legal (pentru firma pe care o propun prin planul de afaceri): 

 Voi avea calitatea de unic asociat  în cadrul întreprinderii care se va înființa pentru 

implementarea planului de afaceri selectat, în cazul în care aceasta întreprindere se va înființa 

ca societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată. 

 NU am si NU voi avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau 

angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul programului „Centrul de 

zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza 

GAL Colinele Tutovei”  ID 139541, Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 

2014 – 2020. 

 NU voi realiza asocieri si NU voi angaja în cadrul întreprinderii care va fi înființată prin 

proiect, persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul 

beneficiarului sau partenerilor săi din proiect; 

 NU există legături de rudenie până la gradul II și afini până la gradul II între mine si 

expertii beneficiarului şi/sau membrii juriului; 

 NU am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale; 
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 NU am fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă 

pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în 

detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; 

 Mă încadrez și sunt înscris  în grupul țintă  al proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - 

servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele 

Tutovei”  ID 139541, Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

și am absolvit cursul de antreprenoriat organizat în cadrul proiectului. 

Înțeleg și sunt de acord că nerespectarea condițiilor de mai sus sau neprezentarea 

documentelor de concurs în forma solicitată, atrage după sine excluderea din cadrul 

concursului de selecție planuri de afaceri, fără drept de contestație.  

De asemenea, în calitate de aplicant în cadrul concursului, declar pe propria 

răspundere că sunt de acord cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale 

(nume, prenume, CNP, telefon/ email etc). În acest sens, am luat la cunoștință că aceste aceste 

date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 

electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. 

Sunt de acord şi cu furnizarea datelor mele cu caracter personal către Autoritatea de 

Management POCU – AMPOCU/ Organismul Intermediar – OI POCU delegat, în scopul verificărilor 

necesare şi monitorizării proiectului menţionat. 

Data _______________                              Nume Prenume ______________         

Semnătura ___________________  


