
Anunț preluare dosare - planuri de afaceri în cadrul proiectului 

VESTART - Arta antreprenoriatului, Cod proiect 105729 

 

În perioada 17.09.2018 - 21.09.2018 dosarele de concurs se vor prelua după cum urmează: 

Sediul USAMVB Timișoara: Luni – Miercuri – Vineri, între orele 16-20 

Sediul S.C.DAST TRAINING CENTER S.R.L.: Marți – Joi, între orele 16,30-20,30 

 

PENTRU A EVITA SUPRAPUNERILE DE PERSOANE CARE DEPUN PLANURI DE 

AFACERI, VĂ RUGĂM SĂ VĂ PROGRAMAȚI LA PERSOANELE DE MAI JOS, CU CEL PUȚIN 24 

DE ORE ÎNINTEA DEPUNERII. 

 

Pentru detalii vă rugăm consultaţi METODOLOGIA PRIVIND SELECŢIA PLANURILOR DE 

AFACERI ÎN CADRUL PROIECTULUI “VESTART - Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, ID 

105729 precum și anexele acesteia. 

Dosarul de concurs se va depune fizic. 

 

Lista documentelor participanților la concursul de planuri de afaceri, care AU URMAT cursul de 

competențe antreprenoriale în cadrul proiectului VESTART - Arta antreprenoriatului 

 

a. Cerere de înscriere la concursul de selecţie a planurilor de afaceri în cadrul Proiectului VESTART (Anexa 8); 

b. copie după actul de identitate/cartea de identitate a participantului; 

c. copie după certificatul de naștere; 

d. copie certificat de căsătorie sau hotărârea de divorț/actul de desfacere a căsătoriei; 

e. copie a ultimului actul de studii al participantului; 

f. copia actului din care reiese dovada finalizării cursurilor de pregătire pentru inițierea unei afaceri din cadrul 

proiectului; 

g. planul de afaceri, (Anexa 9), însoțit de bugetul schemei de ajutor de minimis, (Anexa 10) și însoțit de 

eventualele documente (cum ar fi: oferte de preț, poze, copii documente, etc.); 

h. Declaratie luare la cunoștință (Anexa 11); 

i. declarație de sustenabilitate (Anexa 12);  

j. declarație de angajament (Anexa 13); 

k. declarație de eligibilitate (Anexa 14) din care rezultă că participantul/participanta nu se află în nici una din 

următoarele situații:  

- nu înregistrează datorii publice și și-a plătit la timp taxele, obligațiile și alte contribuții la bugetul de stat, 

bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare; 

- persoana participantă nu a fost supusă unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nici o 

instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

- persoana participantă nu a fost condamnată de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicare în organizații 

criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; 

- persoana participantă nu furnizează informații false; 



- este direct responsabilă de pregătirea și implementarea proiectului și nu acționează ca intermediar pentru 

proiectul propus a fi finanțat; 

- nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind 

declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care a făcut obiectul 

unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de 

recuperare aferentă; 

 

ATENȚIE!  

Nu se preiau dosare incomplete! 

 

Lista documentelor participanților la concursul de planuri de afaceri, care NU AU URMAT curusul de 

competențe antreprenoriale în cadrul proiectului VESTART - Arta antreprenoriatului 

 

a. cerere de înscriere la concursul de selecție a planurilor de afaceri în cadrul Proiectului VESTART (Anexa 8); 

b. copie după actul de identitate/cartea de identitate a participantului;  

c. copie după certificatul de naștere; 

d. copie certificat de căsătorie sau hotărârea de divorț/actul de desfacere a căsătoriei; 

e. copie a ultimului actul de studii al participantului; 

f. formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (Anexa 

15); 

g. acord de utilizare a datelor personale (Anexa 16); 

h. informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 17); 

i. planul de afaceri, (Anexa 9), însoțit de bugetul schemei de ajutor de minimis, (Anexa 10) și însoțit de 

eventualele documente (cum ar fi: oferte de preț, poze, copii documente, etc.); 

j. declarație pe proprie răspundere privind statutul pe piața muncii (Anexa 18); 

k. dovadă statut piața muncii (adeverință angajat/adeverință student/dovada desfășurare activitate pe cont 

propriu); 

l. declarație de intenție cu privire la inițierea unei afaceri (Anexa 19); 

m. Curriculum Vitae Europass (Anexa 20); 

n. declarație candidat neîncadrare tânăr NEET (se completează numai pentru participanții cu vârsta cuprinsă 

între 18-24 ani) (Anexa 21); 

o. declarație candidat privind evitarea dublei finanțări (Anexa 22); 

p. declarație candidat (Anexa 23); 

q. dovadă curs de competență antreprenorială, autorizat A.N.C., pe o durată de minim 40 de ore, conform model 

( Anexa 24); 

r. declarație luare la cunoștință (Anexa 11) 

s. declarație de sustenabilitate (Anexa 12); 

t. declarație de angajament (Anexa 13); 

u. declarație de eligibilitate (Anexa 14) din care rezultă că participantul/participanta nu se află în nici una din 

următoarele situații:  



- nu înregistrează datorii publice și și-a plătit la timp taxele, obligațiile și alte contribuții la bugetul de 

stat, bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare; 

- persoana participantă nu a fost supusă unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nici 

o instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

- persoana participantă nu a fost condamnată de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicare în 

organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; 

- persoana participantă nu furnizează informații false; 

- este direct responsabilă de pregătirea și implementarea proiectului și nu acționează ca intermediar 

pentru proiectul propus a fi finanțat; 

- nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene 

privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care a făcut 

obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda 

de recuperare aferentă. 

 

ATENȚIE! 

Nu se preiau dosare incomplete! 

 

Locul depunerii dosarului de concurs:   

1. Sediul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara, situat în Calea Aradului, nr.119, în clădirea Rectoratului, etajul 1, deasupra Aulei 

Magna ; 

  2. Sediul S.C. DAST TRAINING CENTER S.R.L., din Timișoara,  Strada Simion Bărnuțiu, nr. 62 E, 

etajul VII. 

 

Date de contact: 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”  

din Timişoara 

Calea Aradului, nr.119, în clădirea Rectoratului, etajul 1, deasupra Aulei Magna 

Consilier juridic: Stanciu Sorin 

Telefon fix: 0256277070, 0256277071 

Telefon mobil: 0744562944  

Email: contact@vestart.ro 

 

Date de contact: 

S.C. DAST TRAINING CENTER S.R.L., din Timișoara,  Strada Simion Bărnuțiu, nr. 62, etajul VII 

Telefon fix:  0256 280 730 

Expert recrutare grup țintă: Vîlceanu Roxana: tel. 0726365769 

Expert recrutare grup țintă: Gligor Diana, tel. 0723667380 

Email: contact@vestart.ro 

tel:0788%20498%20223

