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Investim în dezvoltare durabilă 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4: „Incluziunea sociala si combaterea saracieii”  
Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă” 
Titlu proiect: „SOLIDAR - Efort comun pentru un viitor mai bun!” 
Nr. contract: POCU/449/4/16/128673 
Cod SMIS 2014+: 128673 

 
 

 
 

  Anexa 1_Scrisoare depunere plan de afaceri  
 

Subsemnatul/subsemnata  .................................................................................,  CNP: .............................. , 

posesor/posesoare al/a C.I. seria ........, nr. ....................., cu domiciliul în localitatea 

...................................................................., str. ................................................., nr. ........, bl ............ , scara 

............, et. ............, ap. ......., județul ......................................... , cu reședința (dacă e cazul) în localitatea 

………….…………......................, str. ……………......................................., nr. ……, bl. ..........., scara .............. , et. 

.........., ap.…..., județul .……………............................, telefon: ............................, e-mailP0F

1 

........................................................., vă transmit atașat documentația aferentă planului de afaceri cu titlul 

…………………………………………………………………, pentru a fi evaluat în cadrul competiției de planuri de afaceri, 

organizată pe proiectul „SOLIDAR – Efort comun pentru un viitor mai bun!” cod POCU/449/4/16/128673. 

În acest sens, atașez următoarele documente de suport: 

1. Anexa 2_Declarație de eligibilitate – semnata 
2. Anexa 3_Planul de afaceri împreună cu documentele de suport menționate în document – 

semnat pe fiecare pagină 
2.1. CV-ul asociatului majoritar / reprezentant legal 
2.2. Studiu de piață / oferta achizitie 1 
2.3. Studiu de piata / oferta achizitie 2 
2.4. Studiu de piata / oferta achizitie n 

3. Anexa 4_Bugetul planului de afaceri, semnat pe fiecare pagină 
4. Documente identitate: CV asociat majoritar, Act de identitate; Cazier judiciar; Diplome de studii si 

calificări, certificat absolvire sau adeverinta antreprenor în economia sociala 

 
Data: 
Semnătura: 

 
Număr de înregistrare acordat de către administratorul schemei de grant 

 
NR_____ / 128673 /Data ___________ 

                                                           
1 Adresa de mail furnizată în acest document, este cea pe care se va asigura comunicarea pe toată perioada competiției 
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