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Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 
Axa prioritară 6 Educație și competențe 
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non 
universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc 
de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Proiect „SIA - Studenti Inovatori, viitori Antreprenori”, ID 140494 
 
 
 

COMPONENȚA DOSARULUI DE CONCURS SELECȚIE PLANURI DE AFACERI 
 
 

Persoanele interesate pentru înscrierea în cadrul concursului de selecție planuri de 

afaceri vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va cuprinde OBLIGATORIU următoarele 

documente. 

 

I. Pentru participanții / candidații care au urmat cursul de formare antreprenorială 

organizat în cadrul proiectului SIA 140494: 

DOCUMENTE FORMAT 

OPIS Anexa 1 

Carte Identitate / buletin  În copie conform cu originalul, semnată 

de către titular 

Adeverință student  În copie semnată 

Adeverința va fi emisă de către Universitatea 

/ Facultatea la care este înscris studentul cu 

cel mult 90 zile înainte de prezentarea 

dosarului de concurs. 

Declarație pe propria răspundere că a urmat cursul de 

„Competențe antreprenoriale” în cadrul proiectului 

SIA 140494 

Anexa 2 

Formular de înscriere Anexa 3 

Declarație de angajament Anexa 4 

Declarație privind evitarea incompatibilității Anexa 5 

CV-ul participantului / candidatului În format Europass, în limba română. 

Maxim 2 pagini. Semnat pe ultima pagină 

de către titular. 

Plan de afaceri Anexa 6 
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Bugetul planului de afaceri Anexa 7  

 
 

II. Pentru participanții / candidații care NU au urmat cursul de formare antreprenorială 

organizat în cadrul proiectului SIA 140494, dar îndeplinesc condițiile de participare la 

prezentul concurs: 

DOCUMENTE FORMAT 

OPIS Anexa 1 

Carte Identitate / buletin  
În copie conform cu originalul, semnată de către 

titular 

Adeverință student  

În copie semnată 

Adeverința va fi emisă de către Universitatea / 

Facultatea la care este înscris studentul cu cel mult 

90 zile înainte de prezentarea dosarului de concurs. 

Diplomă / Certificat de absolvire recunoscut 

ANC pentru „Competențe antreprenoriale” 

În copie conform cu originalul, semnată de către 

titular 

Formular de înscriere Anexa 3 

Declarație de angajament Anexa 4 

Declarație privind evitarea incompatibilității Anexa 5 

CV-ul participantului / candidatului 
În format Europass, în limba română. Maxim 2 

pagini. Semnat pe ultima pagină de către titular. 

Plan de afaceri Anexa 6 

Bugetul planului de afaceri Anexa 7  

Formularele / documentele care atestă 

apartenența la grupul țintă 

(Formularele dosarului de grup țintă se regăsesc în 

Regulamentul de organizare a concursului de selecție 

planuri de afaceri SIA, în secțiunea ANEXE). 

Anexa 26  

Formular de înregistrate în grupul țintă; Cerere 

participare proiect; Acord GDPR 

Copia certificatului de căsătorie / sentință de 

divorț – dacă este cazul (dacă s-a modificat 

numele de familie). 

 
Notă: 

Anexele 1 – 7 (precum și anexele aferente dosarului de grup țintă pentru cei care nu au susținut 

cursul în cadrul proiectului)  vor fi completate în formatul indicat (fără a efectua modificări, 

fără a elimina pasaje / informații) și vor fi asumate prin semnătură de către participant / 
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candidat.  

Formatul standard al anexelor se regăsește în Regulamentul de organizare a concursului de 

selecție planuri de afaceri SIA. 

Toate documentele de mai sus, respectând ordinea din OPIS, după ce au fost completate / 

semnate, vor fi scanate într-un singur pdf., care va fi intitulat DOSAR CONCURS PA_NUME 

Prenume (se va menționa NUMELE și Prenumele participantul / candidatului). 

Dosarul de concurs care va cuprinde toate documentele indicate în formatul precizat mai sus 

(într-un singur pdf, salvat cu denumirea de DOSAR CONCURS PA_NUME Prenume) va fi 

transmis împreună cu PLANUL DE AFACERI editabil (word) și BUGETUL PLANULUI DE AFACERI 

editabil (Excel), pe email la adresa: antreprenor.sia@gmail.com. 

Persoana interesată (participantul / candidatul) va transmite un email la adresa 

antreprenor.sia@gmail.com, respectând următoarele: 

- Subiect email: DEPUNERE PA CONCURS SIA 140494; 

- Conținut email: va indica NUME Prenume, telefon și email; 

- Atașamente email: DOSAR CONCURS PA_NUME Prenume (pdf cu documentele indicate 

în tabel conform OPIS); PLANUL DE AFACERI editabil (word); BUGETUL PLANULUI DE 

AFACERI editabil (excel). 

După transmiterea dosarului, vă rugăm să ne contactați la tel: +40.726.277.369, în cazul în care 

nu primiți email de confirmare din partea noastră în maxim 12 ore. 

Atenție!  

Planul de afaceri - Anexa 6 și Bugetul planului de afaceri - Anexa 7 se vor transmite atât semnate 

și scanate ca parte a DOSARULUI DE CONCURS, cât și separat în format editabil, în același email 

de candidatură. 

Participantul se va asigura că versiunea editabilă este conformă cu cea asumată prin semnătură 

și scanată. 

Participantul se va asigura că păstrează / deține dosarul original al documentelor transmise / 

depuse în concurs. În cazul în care participantul este declarat câștigător și se află pe lista finală 

mailto:antreprenor.sia@gmail.com
mailto:antreprenor.sia@gmail.com
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a celor 20 de planuri de afaceri selectate, va depune OBLIGATORIU documentele aferente 

DOSARULUI DE CONCURS completate și semnate în original.  

Cade în sarcina participantului să se asigure de transmiterea corespunzătoare a email-ului de 

candidatură cu toate documentele specificate anterior, în termenul indicat în CALENDARUL 

CONCURSULUI SELECȚIE PLANURI DE AFACERI (cel târziu până pe data de 29.05.2022, ora 

23:59). Participantul se va asigura că a atașat toate documentele necesare într-un singur email.  

NU se vor accepta mai multe email-uri pentru același DOSAR DE CONCURS. În caz contrar, 

DOSARUL DE CONCURS va fi considerat neconform și descalificat. 

NU se vor accepta mai multe DOSARE DE CONCURS din partea aceluiași participant. Participantul 

nu va transmite mai mult de 1 email în cadrul prezentului Apel de selecție planuri de afaceri 

(participantul nu poate depune mai multe Planuri de afaceri / DOSARE DE CONCURS în cadrul 

prezentului apel de selecție). În caz contrar, toate DOSARELE DE CONCURS transmise de către 

același participant vor fi descalificate.  

Vă rugăm să aveți grijă ca documentele să ajungă până la ora maximă indicată (cel târziu 

până pe data de 29.05.2022, ora 23:59), motiv pentru care vă recomandăm să transmiteți 

documentele în așa fel încât ele să ajungă la destinatar în termenul indicat. Proiectele care vor 

ajunge pe email după data de 29.05.2022, ora ora 23:59, nu vor intra în competiție. Nu ne 

asumăm răspunderea pentru eventuale întârzieri în livrarea mesajelor. 

 

Pe durata depunerii dosarelor de concurs, organizatorul concursului va asigura suport 

administrativ potențialilor participanți la competiție, răspunzând telefonic sau prin email la 

clarificările de natură procedurală / administrativă privind modalitatea de înscriere în concurs. 

Pentru informații în acest sens, puteți contacta organizatorul de concurs la telefon: 

+40.726.277.369, email: antreprenor.sia@gmail.com. 

 

Pentru mai multe informații, a se consulta Regulamentul de organizare a concursului de 

selecție planuri de afaceri SIA. 
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