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ACSES: Conţinutul dosarului de concurs 

La concursul de finanțare din cadrul ACSES pot participa atât persoane din Grupul Țintă al proiectului, cât 

și persoane ce nu fac parte din Grupul Țintă al proiectului dar care au absolvit anterior cursul Antreprenor 

economie socială, cod COR 112032 sau cursul Manager întreprindere socială, cod COR 112036.  

În funcție de categoria din care fac parte aplicanții dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele:  

Pentru persoanele ce fac parte din Grupul Țintă al 
proiectului: 

Pentru persoanele ce NU fac parte din Grupul Țintă al 
proiectului: 

✓ Anexa 1. Plan de afaceri – model standard 

✓ Anexa 2. Macheta financiara si buget consolidat  

✓ Anexa 5. Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea 
dublei finanțări  

✓ Anexa 6. Declarație pe propria răspundere privind conflictul 
de interese  

✓ Anexa 7. Declarație de angajament  

✓ Anexa 9. Declarație pe proprie răspundere privind 
similitudinea documentației de concurs transmise în format 
electronic cu originalul  

✓ Anexa 16. Cerere de înscriere la Concursul de Planuri de 
Afaceri  

✓ Anexa 17. Scrisoare depunere plan de afaceri  

✓ Copie certificat Antreprenor economie socială cod COR 
112032 sau adeverinţă  

✓ CV-ul aplicantului  

✓ Cazier judiciar  

✓ Cazier fiscal 
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✓ Anexa 1. Plan de afaceri – model standard  

✓ Anexa 2. Macheta financiara si buget consolidat  

✓ Anexa 5. Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea 
dublei finanțări  

✓ Anexa 6. Declarație pe propria răspundere privind conflictul de 
interese  

✓ Anexa 7. Declarație de angajament  

✓ Anexa 9. Declarație pe proprie răspundere privind similitudinea 
documentației de concurs transmise în format electronic cu 
originalul  

✓ Anexa 10. Formular înregistrare grup țintă  

✓ Anexa 11. Acord înscriere grupul țintă  

✓ Anexa 12. Declarație de prelucrare a datelor cu caracter 
personal  

✓ Anexa 16. Cerere de înscriere la Concursul de Planuri de Afaceri  

✓ Anexa 17. Scrisoare depunere plan de afaceri  

✓ Anexa 18. Declarație eligibilitate  

✓ CV-ul aplicantului  

✓ Cazier judiciar  

✓ Cazier fiscal  

✓ Alte documente:  
• Carte de identitate și viza de flotant (dacă este cazul)  
• Certificat de naștere  
• Certificat de căsătorie sau alte documente de 

schimbare nume (daca este cazul)  
• Diploma de studii sau alt document care atestă 

ultima formă de învățământ absolvită, minimum 
diploamă de bacalaureat  

• Pentru persoanele de până în 24 de ani -> 
adeverință de la locul de muncă sau de studii  

• Certificat Antreprenor economie socială cod COR 
112032 sau certificat Manager întreprindere socială 
cod COR 112036 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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