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  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- mail1........................................................., vă transmit atașat documentația aferentă planului de afaceri 
cu titlul ………………………………………………………………………, pentru a fi evaluat în cadrul competiției de planuri 
de afaceri, organizată pe proiectul „ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in 
regiunile Nord-Vest, Vest si Centru”, cod POCU/449/4/16/128025. 

 

În acest sens, atașez următoarele documente de suport: 

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

PDF: 

2.1. CV-ul asociatului majoritar / reprezentant legal - aplicantul 
2.2. Studiu de piață 
2.3. Note de estimare valoare achiziții 
2.4. Studiu/analize de piata 
2.5 Parteneriate 
2.6........................ 
2.7........................ 
2.8........................ 
2.9........................ 

3. Anexa 4_Bugetul planului de afaceri, format excel 

4. Documentele privind eligibilitatea si certificatul ANC (exclusiv pentru persoanele ce nu au fost 
inregistrate ca grup tinta si au beneficiat de formare profesionala antreprenoriala in cadrul 
proiectului) 

Data: 
 

Semnătura: 
 

Număr de înrtegistrare acordat de cpătre administratorul de schemă de grant: 
NR......................................../DATA.............................../ID 128025 

 
 
 

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

de planuri de afaceri și pe care vă rugăm să o verificați periodic. 

  

 

 

 

  


