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Anexa 9 Cheltuieli eligibile 
 
 

CHELTUIELI ELIGIBILE PLAN DE AFACERI IES- INOVARE IN ECONOMIA SOCIALA 
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1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-
angajat 

1.1. Cheltuieli salariale 

1.2. Onorarii / venituri asimilate salariilor 
pentru experți proprii/ cooptați 

1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor 
salariale şi cheltuielilor asimilate acestora 
(contribuţii angajaţi şi angajatori) 

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului 
întreprinderilor nou-înfiinţate: 

2.1. Cheltuieli pentru cazare 

2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu 

2.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor 
(inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de 
transport în comun sau taxi, gară, autogară 
sau port şi locul delegării ori locul de cazare, 
precum şi transportul efectuat pe distanța 
dintre locul de cazare şi locul delegării) 

2.4. Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări 
medicale aferente deplasării 

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de 
servicii specializate, pentru care beneficiarul 
ajutorului de minimis nu are expertiza 
necesară 

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de 
servicii specializate, pentru care beneficiarul 
ajutorului de minimis nu are expertiza 
necesară 

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, materii prime și materiale, 
inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli 
pentru investiţii necesare funcţionării 
întreprinderilor 

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, materii prime și materiale, 
inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli 
pentru investiţii necesare funcţionării 
întreprinderilor 

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv 
depozite), spații pentru desfășurarea 
diverselor activițăți ale întreprinderii, 
echipamente, vehicule, diverse bunuri 

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv 
depozite), spații pentru desfășurarea diverselor 
activițăți ale întreprinderii, echipamente, 
vehicule, diverse bunuri 

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing 
operațional) aferente funcţionării 
întreprinderilor (rate de leasing operațional 
plătite de întreprindere pentru: echipamente, 
vehicule, diverse bunuri mobile și imobile) 

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing 
operațional) aferente funcţionării 
întreprinderilor (rate de leasing operațional 
plătite de întreprindere pentru: echipamente, 
vehicule, diverse bunuri mobile și imobile) 

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor 7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor 

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente 
funcţionării întreprinderilor 

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente 
funcţionării întreprinderilor 

9. Servicii de întreţinere şi reparare de 
echipamente şi mijloace de transport aferente 
funcţionării întreprinderilor 

9. Servicii de întreţinere şi reparare de 
echipamente şi mijloace de transport aferente 
funcţionării întreprinderilor 
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10. Arhivare de documente aferente 
funcţionării întreprinderilor 

10. Arhivare de documente aferente 
funcţionării întreprinderilor 

11. Amortizare de active aferente funcţionării 
întreprinderilor 

11. Amortizare de active aferente funcţionării 
întreprinderilor 

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) 
aferente funcţionării întreprinderilor 

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) 
aferente funcţionării întreprinderilor 

13. Conectare la reţele informatice aferente 
funcţionării întreprinderilor 

13. Conectare la reţele informatice aferente 
funcţionării întreprinderilor 

14. Cheltuieli de informare şi publicitate 
aferente funcţionării întreprinderilor 

14. Cheltuieli de informare şi publicitate 
aferente funcţionării întreprinderilor 

15. Alte cheltuieli aferente funcţionării 
întreprinderilor 

15.1. Prelucrare de date 

15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de 
aplicaţii informatice 

15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste 
de specialitate relevante pentru operaţiune, în 
format tipărit şi/sau electronic 

15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci 
comerciale, drepturi şi active similare 

 16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de 
bănci sau alte instituții financiare 

16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de 
bănci sau alte instituții financiare 

 

Taxa pe valoare adaugată (TVA) nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal 
aferentă cheltuielilor eligibile este considerată eligibilă. 

 
Atentie! 
Pentru ca o cheltuială să fie considerată eligibilă în cadrul proiectului, trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiții: 

a. Să fie angajată și plătită de către beneficiarul finanțării după data semnării contractului 
de subvenție; 

b. Să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a 
statului în care acestea au fost emise ori alte documente contabile pe baza cărora se 
înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și 
realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi 
verificate/controlate/auditate; 

c. Să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii; 
d. Să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile (legislația 

achizițiilor, ghidul solicitantului etc.); 
e. Să fie prevăzută în bugetul planului de afaceri prezentat la concurs și acceptat la finanțare 
f. Să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor dreptului 

aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale, în privința eligibilității, regularității, 
gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor. 
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Cheltuieli neeligibile: 

 
1. Taxa pe valoare adaugată (TVA), deductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal, aferentă 
cheltuielilor eligibile; 

2. Cheltuielile cu achiziţionarea de terenuri şi bunuri imobiliare; 

3. Cheltuielile cu achiziționarea de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport               second-
hand; 

4. Cheltuielile cu achiziționarea de vehicule de transport rutier de mărfuri; 

5. Cheltuielile cu amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj; 

6. Orice alte cheltuieli care nu sunt incluse în categoriile de cheltuieli eligibile detaliate anterior 
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Anexa 10 (Declaratii si formulare GT) 

Cerere de inscriere in Grupul Tinta al proiectului 

Subsemnatul, 

Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
CNP:     ………………………………………… 

Va solicit prin prezenta inscrierea in Grupul tinta al proiectului „IES – Inovare in Economia 
Sociala”, ID 127700. 

Atasez prezentei Cereri de inscriere urmatoarele documente: 

1. Copie CI 

2. Copie diploma/ adeverinta/foaie matricola pentru ultima forma de scolarizare absolvita 

3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in categoria „tineri NEETs 

4. Declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari 

5. Declaratie pe propria raspundere privind asumarea responsabilitatilor ce deriva din grupul 
tinta 

6. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in echipa de proiect, neincadrarea ca 
asociat sau angajat in cadrul entitatii beneficiarului sau partenerului proiectului, 

7. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea ca angajat al liderului de proiect sau al 
partenerului acestuia si nici in relatie de sot/sotie, afin sau ruda, pana la gradul 2 inclusiv, cu un 
angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia  
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8. Declaratie pe propria raspundere ca nu voi avea calitatea de asociat, administrator, 
reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui 
program 

9. Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intr-o categorie vulnerabila (femei, 
persoane cu dizabilitati, persoanele varstnice, someri, persoane in cautarea unui loc de munca, 
romi, alte categorii vulnerabile). 

Semnatura        Data 

 

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in categoria „tineri NEETs” 

 

Subsemnatul, 

 
Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
CNP:     ………………………………………… 

 

 

 

Declar pe propria raspundere, (cunoscand prevederile Art. 326 din Codul Penal privind falsul 
in declaratii) ca nu fac parte din categoria „tineri NEETs”, respectiv nu indeplinesc simultan 
urmatoarele conditii: 

-am varsta intre 16-24 de ani 

- nu urmez nicio forma de invatamant si nici am un loc de munca 
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Semnatura        Data 

 

 

 

 

 

 
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANTARI 

Subsemnatul, 

 
Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
CNP:     ………………………………………… 

 

in calitate de beneficiar al proiectului „IES – Inovare in Economia Sociala”, ID 
127700 cofinantat                                                                    

    -                                                                                  
                                                          inaintarii dosarului de 

candidatura pentru inscrierea                                „IES – Inovare in Economia 
Sociala”                                        -                                         

Programul Operational Capital Uman 2014- 2020, si nu am fost beneficiarul unui proiect 
                                              cursuri de antreprenor in economia 
sociala, cursuri TIC si infiintarea de intreprinderi sociale. 
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Semnatura        Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND ASUMAREA 
RESPONSABILITATILOR CE DERIVA DIN GRUPUL TINTA 

 

Subsemnatul, 

 
Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
CNP:     ………………………………………… 

 

in calitate de beneficiar al proiectului „IES – Inovare in Economia Sociala”, ID 127700 
                                                                                  -
                                                                                      
                                             ma angajez sa particip, atunci cand sunt 
convocat, la activitatile care vor fi desfasurate in proiect. 

 

De asemenea, ma angajez ca, in cazul in care voi fi declarat castigator al concursului de 
planuri de afaceri, sa imi asum infiintarea intreprinderii sociale, atestarea acesteia, 
functionarea intreprinderii sociale minim 30 de luni de la data obtinerii atestatului, angajarea 
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a minim 2 persoane (in functie de ajutorul de minimis solicitat) in termen de 3 luni de la 
semnarea contractului de subventie. 

 

 

Semnatura        Data 

 

 

 

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in echipa de proiect, 

neincadrarea ca asociat sau angajat  in cadrul entitatii beneficiarului sau partenerului 
proiectului, 

 

 

Subsemnatul, 

 
Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
CNP:     ………………………………………… 

 

in calitate de beneficiar al proiectului „IES – Inovare in Economia Sociala”, ID 127700 
                                                                                  -
                                                                                      
C                                            nu sunt membru al echipei de proiect, 
asociat sau angajat in cadrul Primariei Comunei Hoghiz sau a Partenerului S.T.E.P. 
Romania (Sport ,Turism, Ecologie pentru Romania) 

 

 

Semnatura        Data 
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Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea ca angajat  al liderului de proiect 
sau al partenerului acestuia  si nici in relatie de sot/sotie, afin sau ruda, pana la gradul 2 

inclusiv,  cu un angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia 

 

 

Subsemnatul, 

 
Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
CNP:     ………………………………………… 

 

in calitate de beneficiar al proiectului „IES – Inovare in Economia Sociala”, ID 127700 
                                                                                  -
                                                                                      
                                            : 

- nu sunt angajat al Primariei Comunei Hoghiz 

- nu sunt angajat al S.T.E.P. Romania (Sport ,Turism, Ecologie pentru Romania) 

-nu sunt in relatie de sot/sotie, afin sau ruda, pana la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al 
Primariei Comunei Hoghiz sau al Asociatiei S.T.E.P. Romania (Sport ,Turism, Ecologie 
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pentru Romania) 

 

 

Semnatura        Data 

 

 

 

 

Declaratie pe propria raspundere 
ca nu are calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat 
in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program 

 

Subsemnatul, 

 
Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
CNP:     ………………………………………… 

 

in calitate de beneficiar al proiectului „IES – Inovare in Economia Sociala”, ID 127700 
cofinantat                                                                        -
                                                                                      
                                            : 

- nu voi avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat 
in cadrul a mai mult de o intreprindere sociala/ de insertie infiintata in cadrul programului 
               ț                       -2020,  x            :   I                      
                   , Obiectiv Specifi  (    )     :                      ț                    
                             ț         -              -           . 

 
 

Semnatura        Data 
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Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intr-o categorie vulnerabila  

 

Subsemnatul, 

 
Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
CNP:     ………………………………………… 

 

in calitate de beneficiar al proiectului „IES -Inovare in Economia Sociala”, ID 127794 
                                                                                  -
                                                                                      
                                             ma incadrez urmatoarea situatie: 

 

Femeie 

Somer inregistrat 

Persoana in cautarea unui loc de munca 

Migrant 

Minorități 

Etnie romă 

Varstnic (peste 54 ani)  
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Participanți cu dizabilități 

Alte categorii defavorizate (specificati) 

 

Semnatura        Data 

 

 

ANEXA 8 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 127700 

Axă prioritară: 4 Incluziunea socială si combaterea sărăciei 

Titlu proiect:  „IES – Inovare in Economia Sociala” 

OIR/OI responsabil: Organismul Intermediar  egional pentru Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru 

 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

 
Date de contact:   
 
Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
 
Data intrării în operațiune: …………………………………………….. 

CNP:     ………………………………………… 
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Zonă:    

Urban    

Rural    

 

Localizare geografică:  

Regiune: ……………………………………….. 

Județ:  ………………………………………… 

Unitate teritorial administrativă: ………………. 

 

Gen: 

 Masculin 

 Feminin 

Vârsta:  

Persoană cu vârsta sub 25 ani 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

 

Categoria de Grup Țintă din care face parte:                …………………. 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat 

Angajat pe cont propriu 

Șomer 

Șomer de lungă durată 

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.) 

Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare 

 

Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 
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Studii primare (ISCED 1)                                                 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

Studii liceale (ISCED 3) 

Studii postliceale (ISCED 4) 

Studii superioare (ISCED 5)  

Studii superioare (ISCED 6) 

Studii superioare (ISCED 7) 

Studii superioare (ISCED 8) 

fără ISCED 

 

 

 

Persoană dezavantajată:   

 

DA 

NU 

 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere 

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere 

Migranți 

Participanți de origine străină 

Minorități 

Etnie romă 

Alta minoritate decât cea de etnie romă 

Comunități marginalizate  

Participanți cu dizabilități 

Alte categorii defavorizate 
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Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 

Niciuna din opțiunile de mai sus 

                                                                 

Semnătura participant                   Semnătura responsabil cu 
înregistrarea          participanților 

……………………       …………………… 

Data:        Data: 

 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la 
utilizarea și prelucrarea datelor personale. 
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu 
sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare 
individuală și nu sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile 
publice, conform prevederilor legale în vigoare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 
Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala” 
Cod SMIS proiect: 127700 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 11 Cerere de inscriere la concursul de planuri de afaceri 
 
 

CERERE INSCRIERE LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI 

 

Subsemnatul(a) .............................................................................. , cu domiciliul 
/resedinta in localitatea ……………….....….., str. …………………...........….. nr….. bl. ….. sc ….. 

ap.........judet .............. posesor al .................................................. B.I./C.I. seria....... 
nr.........eliberat de ................….  la  data  de  …........….......,  data/locul nasterii  

……………........……, CNP....................................... 
 

 
 

Solicit prin prezenta inscrierea la Concursul de planuri de afaceri desfasurat in cadrul 
proiectului IES – Inovare in Economia Sociala, ID 127700. 

 
 
Declar de asemenea ca am luat la cunostinta prevederile Metodologiei de organizare și 

desfășurare a concursului de planuri de afaceri si ale Regulamentului concursului de 

selectie a Planurilor de Afaceri, pe care ma angajez sa le respect 
 

 
 
 
 
 
Data                                                                                Semnătura 
 
 
................. .......................................... 

 



 
 
 
 
 
 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 
Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala” 
Cod SMIS proiect: 127700 

 

(prezenta cerere se completeaza la calculator, se printeaza, se semneaza olograf, se scaneaza 
si se trimite de pe email-ul personal la adresa primaria.hoghiz.proiecte@gmail.com. ) 

 

mailto:primaria.hoghiz.proiecte@gmail.com

