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REGULAMENT  

DE ACORDARE PREMII ÎN CADRUL CONCURSULUI – START OCUPARE PRIN ACTIVITĂȚI 

INDEPENDENTE – DERULAT IN CADRUL CURSULUI DE FORMARE DE COMPETENȚE 

ANTREPRENORIALE 

POCU/298/3/14/ Operațiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. 

 

 

 

Întocmit: 

EXPERT COORDONARE ȘI MONITORIZARE FORMARE 

MANAGER FORMARE 

LIVIU SIROTENCU 

Semnătură:       

Ediția 1 – ianuarie 2019 

 

 

 

Atenție: Candidații vor depune din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua la 

cunoștință, în timp real, de toate informațiile publice referitoare la prezentul concurs 

pe tot parcursul derulării lui, prin verificarea website-ului www.profesionist.asvd.ro 

 

 

 

http://www.profesionist.asvd.ro/


 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOȚI 
Obiectiv specific: Compozit 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. 
Titlul proiectului: ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST 
Contract POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. 
COD SMIS 120422 
 

 
Prezentul document poate conține date cu caracter personal protejate în condițiile legii. Nu le folosiți dacă nu sunteți avizați. 

 

2 

PREAMBUL  

În cadrul contractului de finanţare POCU/298/3/14/ Operațiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 

3.6., proiect ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST, cofinanţat din Fondul Social European,  prin 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE în calitate de 

beneficiar a planificat oportunitatea de organizare și derulare în cadrul cursului de formare în 

gruparea de competențe antreprenoriale, a Concursului START OCUPARE PRIN ACTIVITĂȚI 

INDEPENDENTE și oportunitatea de acordare de premii beneficiarilor care doresc să-și înființeze un 

P.F.A. și îndeplinesc criteriile de eligibilitate din prezentul Regulament.  

Scopul concursului este de a stimula crearea propriului loc de muncă prin dezvoltarea unei afaceri pe 

cont propriu în cadrul propriului P.F.A. 

 

Potențialii solicitanți nu au dreptul să participe la concurs dacă: 

 sunt vinovați de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace, la momentul înscrierii 

sau ulterior; 

 au fost condamnați definitiv pentru atragerea răspunderii conform Art. 169, alin.10, Legea 

nr.84/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, respectiv se află 

înlăuntrul perioadei de interdicție în a ocupa funcția de Administrator; 

 au făcut obiectul unei hotărâri definitive res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea într-

o organizație criminală sau orice activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, fără să 

existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecție în acest sens; 

 nu și-au îndeplinit obligațiile referitoare la plata contribuțiilor, a taxelor și impozitelor la 

bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale din România; 

 sunt subiect al unui conflict de interese cu persoane direct sau indirect implicate în procedura 

de acordare a premiilor; 

 sunt vinovați de distorsionări grave în procesul de transmitere a informațiilor solicitate de 

organizatori ca și condiție de participare ca membru al grupului țintă sau nu reușesc să 

furnizeze informațiile solicitate. 

 nu depun Declarația pe propria răspundere, Anexa 3 la prezentul Regulament, prin care își 

asumă condițiile impuse de organizator. 

Atenție – Declarația pe propria răspundere a participanților este un document obligatoriu. 
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Astfel, prin proiect, a fost planificată posibilitatea de acordare de premii, în cadrul concursului START 

OCUPARE PRIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE, concurs organizat pe perioada derulării celor trei sesiuni 

de formare în gruparea de competențe antreprenoriale, fiind distribuite în mod echitabil, câte 10 

premii pentru fiecare grupă de formare. 

Valoarea unitară a premiului este de 12.000 lei BRUT/cursant selectat, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare la data acordării lor privitoare la impozitarea acestora în înțelesul impozitului pe 

venit, conform prevederilor Codului Fiscal, cu toate modificările și completările ulterioare. Pe cale de 

consecință, dacă conform Codului Fiscal pentru primirea premiului se va memnține obligativitatea de 

plată a unor taxe și impozite, Asociația Valori Dobrogene va calcula valoarea impozitului datorat către 

Bugetul de Stat pentru fiecare premiat și va plăti acest impozit din suma brută a premiului de 12.000 

ron. 

MODUL DE DERULARE A CONCURSULUI 

Concursul, în sens general, reprezintă o întrecere sau competiție, între mai mulți participanți care se 

termină cu un clasament și cu acordarea unor premii celor mai buni dintre participanți, în limita 

bugetului de premiere planificat de organizator.  

În cadrul concursului START OCUPARE PRIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE competiția se va realiza între 

cursanții participanți la cursul în Gruparea de competențe antreprenoriale și va consta în evaluarea 

obiectivă a nivelului de performanță în înțelegerea și însușirea cunoștințelor teoretice din domeniul 

antreprenorial, formarea abilităților practice pe domeniul antreprenorial și demonstrarea nivelului 

de responsabilitate, elemente capabile ulterior să asigure funcționarea optimă a ideii de afaceri ce se 

dorește a fi pusă în aplicare prin deschiderea propriului PFA. 

Persoanele care nu sunt capabile să-și însușească sau să înțeleagă cunoștințele teoretice și practice 

necesare dezvoltării antreprenoriale, arată în fapt că nu sunt, momentan, pregătite să deruleze o 

activitate pe cont propriu. 

CRITERII DE ACORDARE A PREMIULUI 

Pentru desemnarea câștigătorilor din cadrul concursului se va stabili un punctaj de departajare în 

baza următoarelor criterii: 

Nr. 

crt 

Criterii  Detaliere criteriu 

a) Prezența la orele de curs. Acest criteriu este corelat cu detaliile din contractul de 

formare. 



 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOȚI 
Obiectiv specific: Compozit 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. 
Titlul proiectului: ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST 
Contract POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. 
COD SMIS 120422 
 

 
Prezentul document poate conține date cu caracter personal protejate în condițiile legii. Nu le folosiți dacă nu sunteți avizați. 

 

4 

Acest criteriu demonstrează 

interesul cursantului de a dobândi 

cât mai multe cunoștințe din 

domeniul antreprenorial, dincolo 

de confortul personal și celelalte 

activități zilnice. Se pornește de la 

ideea că o persoană ce derulează 

activități pe cont propriu trebuie 

să aloce resurse importante de 

timp pentru rezolvarea sarcinilor 

pentru clienți, cu responsabilitate 

și în anumite termene limită. 

Nota pentru prezență se acordă astfel: 

Persoana care are o prezență de minim 30 ore la orele 

de curs va primi nota 10. 

Persoana care are o prezență mai mică de 30 de ore, va 

primi o notă calculată pe baza regulii de trei simplă, 

conform formulei: 

30 ore……………………. 10 

Alt număr de ore ……….. x 

X (nota prezența) = alt număr de ore x 10 : 30 

Ca și exemplu, un cursant care justifică doar 24 ore de 

prezență, va obține nota 8, unde nota = 24 ore de 

prezență (pentru nota maxima 10) x10/30 (număr de 

ore stabilite pentru punctaj maxim). 

 

Pentru prezență fiecare cursant va semna în tabelul de 

prezență, la sosire și la plecare, formatorul va aviza 

prezența și, inopinat, Expertul de coordonare și 

monitorizare a formării în proiect, Manager formare 

Liviu Sirotencu, va superviza prezența. 

 

Prezența la orele de curs va reprezenta primul criteriu 

de departajare în situația în care vor exista două 

persoane cu același punctaj pe ultimul loc ce poate fi 

premiat. În această situație se va evalua numărul 

efectiv de ore de prezență și, persoana care are cel mai 

mare număr de ore de prezență, va fi selectată. 

b) Media generală din catalogul 

sesiunii de instruire. 

 

Acest criteriu verifică în mod 

obiectiv implicarea pe parcurs și 

Media generală din catalogul sesiunii de instruire va 

cuprinde notele acordate de formator pe parcursul 

instruirii, prin aplicarea și notarea chestionarelor de 

evaluare teoretică și a probelor practice din cursul 

sesiunilor de instruire. 
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aprofundarea cunoștințelor 

primite.  

Chestionarele aplicate la evaluarea teoretică vor fi 

corectate de formator în sala de curs, în aceeași zi, 

alături de cursanți, notele fiind aduse la cunoștința 

fiecărui cursant pe loc, iar acesta va semna pentru 

luarea la cunoștință.  

Dacă nu își asumă nota se va trece ca și observație la 

finalul chestionarului.  

 

Pentru evaluarea teoretică fiecare cursant trebuie să 

aibă minim 3 chestionare de evaluare la teorie și note 

de evaluare la practică, astfel încât să existe echitate în 

ceea ce privește calcularea mediei generale. 

În situația în care un cursant a lipsit în ziua în care s-a 

aplicat evaluarea este obligat să accepte completarea 

ulterioară a chestionarului.  În caz contrar nu poate 

concura cu ceilalți colegi, fiind exclus din lista de 

competitori. 

c) Media generală a examenului 

final de absolvire.  

Media generală a examenului de absolvire va cuprinde 

media rezultată în urma derulării examenului final de 

absolvire de către evaluatorii externi ANC în cadrul 

sesiunii de evaluare finală pentru obținerea 

certificatului de absolvire. 

 

Cine nu participă sau nu absolvă examenul final este 

exclus din lista de competitori ai concursului START 

OCUPARE PRIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE. 

Pentru fiecare criteriu se va obține o notă, cu zecimale. Nota maximă ce poate fi obținută pentru 

fiecare criteriu este 10.  

Nota maximă de concurs pentru fiecare cursant se va calcula pe baza mediei aritmetice simple, în 

baza celor trei note obținute pentru fiecare criteriu în parte. 
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Media aritmetică dintre cele trei note obținute pentru fiecare dintre cele trei criterii anterior 

enumerate are formula: (a+b+c)/3. 

Nota finală va fi calculată de Managerul de formare și va fi verifică de Expertul coordonator al 

Liderului. 

Nota maximă ce se poate obține este 10 (zece). 

După efectuarea calculelor pentru fiecare cursant în parte, se realizează lista descrescătoare a notelor 

de concurs. 

În cadrul Concursului START OCUPARE PRIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE se acordă premiile în ordinea 

ierarhică descrescătoare şi în limita bugetului, fiind estimate 10 premii/grupă de curs.  

În situația în care în primii 10 din ordinea ierarhiei sunt persoane care nu mai doresc să-și înființeze 

PFA-ul, premiul va fi  relocat următoarei persoane din lista. 

În cazul în care pe locul 10 (ultimul loc premiat din grupă) în ierarhia mediilor generale descrescătoare 

de finalizare se află mai multe persoane cu aceeași medie generală de finalizare, departajarea 

acestora în scopul acordării premiilor se va face prin evaluarea următoarelor criterii, în următoarea 

ordine: 

1) Numărul orelor de prezență efectivă la formare. Persoana care are cel mai mare număr de ore 

de prezență va fi cea selectată. 

2) Nota mediei de absolvire a examenului final. Persoana care are cea mai mare notă la examenul 

final de absolvire va fi cea selectată. 

Dacă și acestea sunt identice, departajarea acestora în scopul acordării premiilor, se va face prin 

evaluarea mediei la orele de teorie din cadrul sesiunii de instruire. Persoana care are cea mai mare 

medie la orele de teorie din cadrul sesiunii de instruire va fi cea selectată. 

Dacă și acestea sunt identice se va susține de către aceste persoane un test suplimentar tip chestionar  

cu 10 itemi, notele finale obținute fiind criteriul final de departajare ierarhică. 

Dacă obțin aceeași notă se mai aplică încă un chestionar de departajare. 

 

După stabilirea listei de câștigători aceasta se va publica pe site-ul www.profesionist.asvd.ro și 

participanții desemnați câștigători vor fi anunțați telefonic prin sms, fiind invitați ca într-un termen 

de 2 zile de la notificare, să se prezinte pentru depunerea/completarea unui set de documente, ce va 

include minim, dar nu exclusiv: contractul/acordul de acordare a premiului, declarație de eligibilitate. 

http://www.profesionist.asvd.ro/
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În cazul în care unul/unii dintre câştigători nu-şi îndeplinesc condiţiile şi/sau refuză semnarea 

contractului de premiere în termenul solicitat de organizatori, acesta/aceştia va/vor fi 

înlocuit/înlocuiţi cu Participanţii ce au întrunit cel mai mare punctaj, situaţi în ordine descrescătoare 

a punctajului obţinut, după ultimul clasat, fără alte notificări suplimentare. 

După stabilirea listei de premianți, persoanele care se consideră nedreptățite pot depune, în termen 

de maxim 12 de ore, o contestație. Contestația se va depune personal la biroul de proiect al Asociației 

Valori Dobrogene situat în Tulcea, strada Babadag, nr.159, bloc Coral Mall, etaj 8, ap.14, camera 6 și 

trebuie să cuprindă următoarele informații minime: 

 Nume și prenume cursant, date de identificare (serie si număr carte identitate, CNP), adresă, 

semnătura acestuia;  

 Motivul contestării și documentele atașate ca dovadă, numărul de pagini;  

 Conținutul trebuie să fie lizibil, redactat în limba română; 

Contestația trebuie să fie punctuală și obiectivă și să facă referire strictă la criteriile și condițiile din 

grilele de evaluare ce au stat la baza evaluărilor din prezentul Regulament de Concurs ce au fost 

încălcate în opinia participantului, cu argumentarea acestei opinii. 

În termen de 12 ore Asociația Valori Dobrogene verifică contestațiile și publică rezultatul final. Soluția 

comisiei de examinare a contestațiilor este finală. 

CAPITOLUL I: CRITERII DE ELIGIBILITATE   

CAPITOLUL I  – CRITERII DE ACORDARE A PREMIILOR 

Pentru acordarea premiilor sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:  

1. fac parte din grupul ţintă al proiectului conform cererii de finanţare aprobate, 

2. au complet dosarul de formare profesională cu actele care dovedesc apartenenţa la grupul 

ţintă: 

a. copie nelegalizată după actul de identitate,  

b. copie nelegalizată după adeverinţa/diploma de studii,  

c. copie nelegalizată după certificatul de naştere, 

d. copie nelegalizată după certificatul de căsătorie (unde este cazul), 

2. au completat declaraţia pe propria răspundere că aparţin grupului ţintă – (este ataşată la 

dosarul individual), 
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3. au completat declaraţia în care este oferit acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal2  (este ataşată la dosarul individual), 

4. au completat formularul de înregistrare a grupului ţintă pus la dispoziţie (este ataşată la 

dosarul individual), 

5. au parcurs cursul de formare profesională continuă în gruparea de competențe 

antreprenoriale și l-au absolvit în urma susținerii examenului final;  

6. au fost selectați în cadrul concursului START OCUPARE PRIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE, și-

au făcut rezervarea de nume pentru viitorul P.F.A. și au depus la dosar documentele 

obligatorii (Cerere de acordare a premiului, Declarații pe propria răspundere, Contract, etc.) 

în termen de maxim 3 zile de la momentul notificării de către Asociația Valori Dobrogene. 

Notificarea se va realiza prin sms și prin email, la numărul de telefon și adresa de email 

detaliată în Declarația de asumare.  

 

CAPITOLUL II: CONŢINUTUL DOSARULUI PENTRU ACORDAREA PREMIILOR  

CAPITOLUL II  - DOSARUL PREMIILOR 

Dosarul pentru acordarea premiilor va conţine:  

1. cerere tip de acordare a premiilor formular standard furnizat de asociație; 

2. contract/acord de acordare a premiului; 

3. copie carte de identitate, în termen de valabilitate; 

4. declarații pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și încadrare în 

grupul țintă; 

5. un extras de cont, cu ştampila băncii, corespunzător contului bancar al persoanei care solicită 

premiul din care să rezulte codul IBAN; 

6. formularul cu denumirea P.F.A.-ului emis de ORC Tulcea atașată și rubrica din dreptul 

declarației de asumare privind deschiderea PFA-ului în termenul maxim notificat de către 

Asociația Valori Dobrogene semnată. 

De primirea documentelor şi îndosarierea lor va fi responsabil Managerul de formare. 

Atenție: Plata premiului se va face doar prin virament bancar, fiind excluse plățile în numerar. 
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Atestarea absolvirii cursului de competențe antreprenoriale se va face de Asociația Valori Dobrogene 

în baza Procesului verbal emis de furnizorul de formare pentru sesiunea de evaluare finală, deoarece 

emiterea certificatelor de absolvire poate dura câteva zile.  

CAPITOLUL III: PLATA PREMIILOR  

Plata premiilor  se va desfăşura în 3 etape, după finalizarea sesiunilor de instruire, respectiv:  

 Etapa 1 – primirea și verificarea eligibilităţii dosarelor depuse (admis / respins); 

 Etapa 2 – depunerea dosarelor spre evaluare și aprobare, la OIR POSDRU SUD-EST, prin 

mecanismul cererilor de plată. În situația aprobării cererilor de plată premianții vor finaliza 

procesul de înființare a P.F.A. –ului la ORC și vor prezenta certificatul de înregistrare al P.F.A. 

emis de această instituție. 

Atenție: În această etapă, în situația în care cel puțin una dintre persoanele selectate a fi premiate nu 

aduce dovada înființării PFA-ului la ORC, conform procedurilor AMPOCU privind cererile de plată, se 

anulează plată tuturor premiilor. 

Pe cale de consecință, premiații trebuie să dea dovadă de foarte multă responsabilitate din etapa de 

selecție, deoarece renunțarea ulterioară afectează tot grupul de premiați. 

 Etapa 3 – plata premiilor, la momentul efectuării plății de către AM POCU, direct în conturile 

bancare ale cursanților sau, în situația în care dosarele de plată nu au fost aprobate și/sau nu 

au fost plătite de către autoritate până la data de 31.12.2019, se va proceda la anularea 

acestora. 

 

CAPITOLUL IV: INFORMARE  

1. Listele finală cu persoanele selectate a fi premiate vor fi afișate pe pagina  site-ului 

www.profesionist.asvd.ro, dar, pentru a asigura conformitatea cu procedura de protecție a 

datelor cu caracter personal, se vor folosi inițialele acestora. 

1. Decizia autorității de management de plată/neplată a premiilor poate fi adusă la cunoștința 

persoanelor interesate prin publicarea acesteia și pe pagina site-ului 

www.profesionist.asvd.ro   

CAPITOLUL V: PREVEDERI FINALE  

http://www.profesionist.asvd.ro/
http://www.profesionist.asvd.ro/


 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOȚI 
Obiectiv specific: Compozit 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. 
Titlul proiectului: ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST 
Contract POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. 
COD SMIS 120422 
 

 
Prezentul document poate conține date cu caracter personal protejate în condițiile legii. Nu le folosiți dacă nu sunteți avizați. 

 

10 

Premiile vor fi plătite după verificarea şi validarea procedurii/dosarelor de premii, de către 

reprezentanţii OIR POSDRU Sud-Est/AMPOCU în baza Cererilor de plată înaintate de beneficiar şi plata 

se poate realiza conform normelor legale în vigoare, dar nu mai târziu de 31.12.2019. 

Plata premiilor către membrii grupului ţintă se suspendă și încetează de plin drept în condiţiile în care 

OIR POSDRU Regiunea Sud-Est şi AM POCU nu plătesc sumele aferente  premiilor, indiferent de motiv, 

până la 31.12.2019. 

Plata premiilor către membrii grupului ţintă se suspendă în condiţiile în care forţa majoră şi/sau 

efectele acesteia obligă la suspendarea executării contractului de finanţare. 

În cazul încasării unor premii prin încălcarea de către membrii grupului ţintă a condiţiilor obligatorii, 

prin crearea unor condiţii false şi completarea/furnizarea unor informaţii false şi necorelate cu 

realitatea, aceştia vor fi răspunzători în conformitate cu reglementările legale în vigoare, inclusiv cu 

reglementările Codului de procedură penală. 

Prin participarea la acest concurs participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor 

prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. 

Regulamentul poate fi modificat, adaptat, ajustat, dacă intervin situații și factori ce nu au putut fi 

sesizați și controlați la momentul întocmirii, condiția fiind de a publica imediat pe site 

www.profesionist.asvd.ro varianta actualizată, pentru a asigura informarea tuturor factorilor 

interesați în timp real. 

 

Prezentul Regulament va fi tipărit și explicat în plen tuturor cursanților din cadrul unei grupe de 

formare în gruparea de competențe antreprenoriale, în prima de zi de formare, de către Managerul 

de formare și acest fapt se va consemna într-un tabel centralizator. 

 

CAPITOLUL VI: ANEXE 

 Tabel centralizator privind informarea membrilor grupului țintă participanți la formare cu 

privire la conținutul ”REGULAMENTULUI PRIVIND CRITERIILE DE ACORDARE A PREMIULUI DIN 

CADRUL CONCURSULUI START OCUPARE PRIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE și predarea unui 

exemplar din regulament; 

http://www.profesionist.asvd.ro/
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 Tabel de selecție; 

 Tabel de prezență; 

 Cerere de acordare a premiului; 

 Declarație de eligibilitate cu rubrica de asumare privind deschiderea PFA-ului; 

 Contract de premiere; 
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Anexa 1  la Regulament 

Subsemnații, am luat la cunoștință despre conținutul ”REGULAMENTULUI PRIVIND CRITERIILE DE 

ACORDARE A PREMIULUI START OCUPARE PRIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE” în cadrul proiectului 

ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST, SMIS 120422, am primit un exemplar tipărit din Regulament, am 

înțeles și ne asumăm criteriile de acordare, motiv pentru care semnez. 

 

Cursul de COMPETENȚE ANTREPRENORIALE, grupa 1, perioada 21.01.2019 – 27.01.2019. 

Nr. crt. Nume și prenume participant la curs Semnătura 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    
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Cursul de COMPETENȚE ANTREPRENORIALE, grupa 1, perioada 21.01.2019 – 27.01.2019. 

Nr. crt. Nume și prenume participant la curs Semnătura 

14.    

15.    

 

Întocmit, 

Expert coordonare și monitorizare formare Lider 

Manager formare 

LIVIU SIROTENCU 
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Anexa 2 la Regulament 

TABEL CENTRALIZATOR NOTE FORMARE PE PARCURS - opțional 

NUME 

CURSANT 

NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 Total  

Teorie Practică  Teorie Practică  Teorie Practică  Teorie Practică  
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Anexa 3 la Regulament 

TABEL DE SELECȚIE 

NUME ȘI PRENUME C1 = MEDIE 

PREZENȚĂ 

C2 = MEDIE PE 

PARCURS 

C3 = MEDIE 

EXAMEN FINAL 

NOTĂ DE SELECȚIE 

Inițiale  a) b) c) a)+b)+c)/3 

Selectați pentru premiere 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Neselectați 

11.     

12.     

13.     

14.     

Persoane ce nu au participat la concurs/au renunțat la înființare PFA 

1.     

2.     

 

*C1/C2/C3 = criteriu 
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Anexa 4 la Regulament 

CERERE TIP DE ACORDARE  

A PREMIULUI ÎN CADRUL CONCURSULUI 

START OCUPARE PRIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE 
 

Subsemnatul/a ……………………………………………………………….., domiciliat/a în 

………………………….., str.……………………………..…., nr. ………., bl. ………, et…….., ap. 

………., posesor/oare a CI seria ........, nr. ………………, eliberată de 

…….........................................., la data de ………………….……., 

CNP………………………………., prin prezenta, în conformitate cu Regulamentul concursului 

START OCUPARE PRIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE, vă rog să îmi aprobați acordarea 

premiului în sumă de 12.000 (douăsprezecemiilei) lei ca urmare a îndeplinirii tuturor condițiilor 

de selecție solicitate de concurs, în cadrul proiectului ALEGE SĂ DEVII UN 

PROFESIONIST_SMIS 120422, în calitate de membru al grupului țintă. 

Înțeleg că, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare, din valoarea brută a 

premiului de 12.000 lei (douăsprezecemiilei) mi se vor calcula și vira către bugetul de stat 

taxele și impozitele datorate, în procentul reglementat legal. 

Prin prezenta atest faptul că am citit și mi-am asumat toate prevederile Regulamentului de 

concurs cu completările și modificările ulterioare. 

Nume şi prenume      Semnătura 

_____________________ __            _______________________ 

 

 



 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOȚI 
Obiectiv specific: Compozit 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. 
Titlul proiectului: ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST 
Contract POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. 
COD SMIS 120422 
 

 
Prezentul document poate conține date cu caracter personal protejate în condițiile legii. Nu le folosiți dacă nu sunteți avizați. 

 

17 

Rezultat verificarea eligibilităţii cererii de premiere 

Nume și Prenume membru grup țintă: 

Documente verificate Situație  

tabel centralizator premii Locul  

cerere tip de acordare a premiilor formular standard furnizat de asociație DA/NU 

contract/acord de acordare a premiului DA/NU 

copie carte de identitate, în termen de valabilitate DA/NU 

declarații pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și 

încadrare în grupul țintă; 
DA/NU 

un extras de cont, cu ştampila băncii, corespunzător contului bancar al persoanei care 

solicită premiul din care să rezulte codul IBAN; 
DA/NU 

formularul cu denumirea P.F.A.-ului emis de ORC Tulcea și Declarația de asumare 

privind deschiderea PFA-ului în termen de maxim 3 zile de la momentul notificării de 

către Asociația Valori Dobrogene. 

DA/NU 

adeverință de absolvire a cursului de competențe antreprenoriale organizat în proiect  

Admisă 

 

 Îndeplinește toate condițiile solicitate conform Regulament  

Respinsă  Motive: 

 

 

Verificat/avizat, 

Manager formare 

LIVIU SIROTENCU 

 

 

Data:  
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Anexa 6 la Regulament 

TABEL PREZENŢĂ GRUPA I  

CURS COMPETENȚE ANTREPRENORIALE  ziua ………………….. 

Locația Tulcea, incinta Camerei de Comerț Și Industrie a județului Tulcea 

Nr. crt. 
NUME ŞI PRENUME  

PARTICIPANT 
Ora sosirii  Semnătura cursant Ora plecării Semnătura cursant Semnătura formator 

1 
  

 

    

2 
  

 

    

3 
  

 

    

4 
  

 

    

5 
  

 

    

6       
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7 
  

 

    

8 
  

 

    

9 

 

      

10 
  

 

    

11 
  

 

    

12 
  

 

    

13 

 

      

…       

 
Întocmit:   Responsabil furnizor formare:       
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Anexa 7 la Regulament 

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI SELECTAT PENTRU PREMIERE 

Prin această declarație solicitantul:         

Identificat cu CNP           

Selectat pentru premiere la concursul START OCUPARE PRIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE organizat în 

cadrul cursului de competențe antreprenoriale din cadrul proiectului ALEGE SĂ DEVII UN 

PROFESIONIST, 

Cunoscând faptul că, conform prevederilor art. 326 «falsul în declaraţii» din codul penal, referitor la 

«declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 

(din noul cod penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei 

consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 

făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă. 

Declarații premiant: Semnătură în 

fiecare casetă 

1. Declar pe propria răspundere că am citit Regulamentul 

concursului și mi l-am asumat în integralitate  și voi depune din 

proprie inițiativă toate eforturile pentru al respecta  

 

2. Declar pe propria răspundere că nu am mai beneficiat de o altă 

finanțare din programe cu finanțare nerambursabilă pentru 

înființarea propriului PFA; 

 

3. Declar pe propria răspundere că nu sunt vinovat de grave erori 

profesionale săvârșite până la momentul înscrierii. 

 

4. Declar pe propria răspundere că nu am fost condamnat definitiv 

pentru atragerea răspunderii conform Art.169, alin.10 din Legea 

nr.84/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 

insolvență, respectiv nu mă aflu înlăuntrul perioadei de 

interdicție în a ocupa funcția de Administrator. 

 

5. Declar pe propria răspundere că nu am făcut obiectul unei 

hotărâri definitive res judicata pentru fraudă, corupție, 

implicare într-o organizație criminală sau orice activitate ilegală 

în detrimentul interesului financiar. 
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6. Declar pe propria răspundere că mi-am îndeplinit obligațiile 

referitoare la plata contribuțiilor, a taxelor, impozitelor la 

bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale din 

România. 

 

7. Declar pe propria răspundere că nu sunt subiectul unui conflict 

de interese cu persoane direct implicate în procedura de 

evaluare a dosarelor de concurs, respectiv de acordare a 

premiilor, iar în situația în care sesizez acest fapt voi aduce de 

îndată la cunoștința organizatorilor. 

 

8. Declar pe propria răspundere că  nu sunt vinovat de 

distorsionări în procesul de transmitere a informațiilor solicitate 

de organizatori ca și condiție de participare ca membru al 

grupului țintă. 

 

9. Declar pe propria răspundere că în calitate de câștigător mă voi 

prezenta în termenul indicat de organizatori și voi prezenta 

documentele solicitate în original sau copie conform cu 

originalul, mă voi prezenta pentru semnarea documentelor  

specifice dosarului de cerere a premiului, a dosarului pentru 

înființarea afacerii propusă prin planul de afaceri, voi înregistra 

PFA –ul la ONRC, și înțeleg că nerespectarea acestor condiții, în 

orice moment al procedurii conduce la neacordarea premiului 

fără alte notificări suplimentare. 

 

10. Declar pe propria răspundere că la momentul parcurgerii 

cursului de competențe antreprenoriale am acelaşi statut de 

şomer/şomer de lungă durată/persoană inactivă şi înţeleg că 

dacă mă angajez până la îndeplinirea tuturor formalităţilor 

aferente prezentului concurs devin un candidat neeligibil. 

 

Atenție – constituie eroare de fond nesemnarea declarației pe propria răspundere în fiecare casetă, 

situație în care candidatura este neconformă şi este respinsă. 

Nume şi Prenume      

Semnătura:       

Data:       
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Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile  
în cadrul  concursului  

 

 

 n.c.a. : neclasificate altundeva  

 Clasă  CAEN Rev.2 

0240 Activitati de servicii anexe silviculturii  

0710  Extractia minereurilor feroase 

0729 Extractia altor minereuri metalifere neferoase 

0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, 
ghipsului,  
 cretei si a ardeziei 

0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului 

0891 Extractia mineralelor pentru industria chimica si ingrasemintelor naturale 

0893 Extractia sarii 

0899 Alte activitati extractive n.c.a.  

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 

1013 Fabricarea produselor din carne ( inclusiv din carne de pasare )  

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor  

1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor  

1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume 

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. 

1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor  

1052 Fabricarea inghetatei 

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie  

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de 
patiserie 
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1073  Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare 

1081 Fabricarea zaharului  

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase  

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei  

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor  

1085 Fabricarea de mancarururi preparate  

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 

1089  Fabricarea altor produse alimentare n.c.a 

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 

1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape 
imbuteliate 

1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile  

1320 Productia de tesaturi 

1330 Finisarea materialelor textile 

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare  

1392 Fabricarea de articole confectionate din textile ( cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de 
corp) 

1393 Fabricarea de covoare si mochete 

1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase 

1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de 
imbracaminte 

1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile  

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele  

1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru  



 
 
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 3: LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOȚI 

Obiectiv specific: Compozit 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. 

Titlul proiectului: ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST 

Contract POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. 

COD SMIS 120422 
 

 

24 
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte ( exclusiv lenjeria de corp) 

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp  

1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a 

1420 Fabricarea articolelor din blana  

1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie  

1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte 

1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor  

1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 

1520 Fabricarea incaltamintei 

1610 Taierea si rindeluirea lemnului 

1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn  

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri   

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii  

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn  

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale 
vegetale  
 Impletite 

1711 Fabricarea celulozei  

1712 Fabricarea hartiei si cartonului  

1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton  

1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton  

1723 Fabricarea articolelor de papetarie  

1724 Fabricarea tapetului  

1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.  

1811 Tiparirea ziarelor  

1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.  
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1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire 

1814 Legatorie si servicii conexe  

1820 Reproducerea inregistrarilor  

2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 

2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 

2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 

2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 

2020  Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice   

2030  Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor  

2041  
Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere  

2042  Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)  

2052  Fabricarea cleiurilor  

2059  Fabricarea altor produse chimice n.c.a.  
Cu excepţia uleiurilor şi grăsimilor modificate chimic (biodiesel si bioetanol) 

2060     Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale 

2110  Fabricarea produselor farmaceutice de baza 

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 

2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor  

2219  Fabricarea altor produse din cauciuc  

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic  

2222  Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic  

2223  Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 

2229  Fabricarea altor produse din material plastic  

2311  Fabricarea sticlei plate  

2312  Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate  
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2313  Fabricarea articolelor din sticlă  

2314  Fabricarea fibrelor din sticlă  

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 

2320  Fabricarea de produse refractare  

2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 

2341  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental  

2342  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică  

2343  Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 

2344  Fabricarea altor produse tehnice din ceramică  

2349  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.  

2351 Fabricarea cimentului  

2352 Fabricarea varului si ipsosului  

2361  Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 

2362  Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 

2363 Fabricarea betonului  

2364 Fabricarea mortarului 

2365  Fabricarea produselor din azbociment  

2369  Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos  

2370  Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei   

2391  Fabricarea de produse abrazive  

2399  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.  

2410 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje 

2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel 

2431  Tragere la rece a barelor  

2432  Laminare la rece a benzilor înguste  

2433 Producţia de profile obţinute la rece  

2434  Trefilarea firelor la rece  

2441 Productia metalelor pretioase   

2442 Metalurgia aluminiului  

2443 Productia plumbului, zincului si cositorului   

2444 Metalurgia cuprului  

2445 Productia altor metale neferoase 
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2451  Turnarea fontei  

2452  Turnarea oţelului  

2453  Turnarea metalelor neferoase uşoare  

2454  Turnarea altor metale neferoase  

2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice  

2512  Fabricarea de uşi şi ferestre din metal  

2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 

2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice  

2530 
 

Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 

2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor 

2561  Tratarea şi acoperirea metalelor  

2562  Operaţiuni de mecanică generală 

2571  Fabricarea produselor de tăiat 

2572  Fabricarea articolelor de feronerie  

2573 Fabricarea uneltelor  

2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel  

2592  Fabricarea ambalajelor uşoare din metal   

2593  Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri  

2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe  

2599  Fabricarea altor articole din metal n.c.a.  

2611  Fabricarea subansamblurilor electronice (module)  

2612  Fabricarea altor componente electronice  

2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice  

2630  Fabricarea echipamentelor de comunicaţii  

2640  Fabricarea produselor electronice de larg consum  

2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie  

2652  Producţia de ceasuri  

2660  Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie  

2670  Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice  

2680  
Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor  

2711  Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice  
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2712  Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii 

2720  Fabricarea de acumulatori şi baterii  

2731  Fabricarea de cabluri cu fibră optică 

2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice  

2733  Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice  

2740  Fabricarea de echipamente electrice de iluminat  

2751  Fabricarea de aparate electrocasnice  

2752  Fabricarea de echipamente casnice neelectrice  

2790  Fabricarea altor echipamente electrice  

2811  Fabricarea de motoare şi turbine  

2812  Fabricarea de motoare hidraulice  

2813  Fabricarea de pompe şi compresoare  

2814  Fabricarea de articole de robinetărie  

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de vitezăşi a elementelor mecanice de transmisie  

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 

2822  Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat  

2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a 
echipamentelor periferice)  

2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric  

2825  Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic   

2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.  

2830  Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere  

2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului  

2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.  

2891  Fabricarea utilajelor pentru metalurgie  

2892  Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 

2893  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului  

2894  Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei  

2895  Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului  
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2896  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului  

2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.  

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 

2931  Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare 
de autovehicule  

2932  Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule  

3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare  

3012  Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement  

3020 Fabricarea materialului rulant 

3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale 

3091  Fabricarea de motociclete  

3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi  

3099  Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.  

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine  

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 

3103 Fabricarea de saltele şi somiere  

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.  

3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase  

3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare  

3220  Fabricarea instrumentelor muzicale  

3230  Fabricarea articolelor pentru sport  

3240  Fabricarea jocurilor şi jucăriilor  

3250  Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice  

3291 Fabricarea măturilor şi periilor  

3299  Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.  

3311  Repararea articolelor fabricate din metal  

3312 Repararea maşinilor 

3313  Repararea echipamentelor electronice şi optice  

3314  Repararea echipamentelor electrice  

3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor  

3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor si navelor spatiale 
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3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.  

3319  Repararea altor echipamente  

3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 

3600  Captarea, tratarea şi distribuţia apei  

3700  Colectarea şi epurarea apelor uzate 

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase  

3812  Colectarea deşeurilor periculoase  

3821  Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase CU EXCEPTIA PRODUCTEI DE INLOCUITORI 
DE COMBUSTIBILI SI BIOGAZ 

3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase CU EXCEPTIA DESEURILOR NUCLEARE 
RADIOACTIVE 

3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz  pentru 
recuperarea materialelor  

3832  Recuperarea materialelor reciclabile sortate  

3900 Activităţi şi servicii de decontaminare  

4110 Dezvoltare promovare imobiliara 

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale  

4211   Lucrări de construcţii a drumurilor  şi     autostrăzilor                                  

4212   Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane 

4213   Construcţia de poduri şi tuneluri  

4221    Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 

4222   Lucrări de construcţii a proiectelor  utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 

4291   Construcţii hidrotehnice                

4299   Lucrări de construcţii a altor  proiecte inginereşti n.c.a.  

4311  Lucrări de demolare a construcţiilor  

4312  Lucrări de pregătire a terenului  

4313  Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii  

4321  Lucrări de instalaţii electrice  

4322  Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 

4329  Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii  

4331  Lucrări de ipsoserie  

4332  Lucrări de tâmplărie şi dulgherie  

4333  Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor  

4334  Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri  

4339  Alte lucrări de finisare  
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4391  Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 

4399  Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.  

4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone )  

4519 Comert cu alte autovehicule 

4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor 

4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule  

4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 

4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor   

4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat CU EXCEPTIA 
TUTUNULUI 

4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor  

4623 Comert cu ridicata al animalelor vii  

4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate  

4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor  

4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne 

4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile  

4634 Comert cu ridicata al bauturilor  CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE 

4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase 

4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente 

4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste 

4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun – CU EXCEPTIA 
BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI 

4641 Comert cu ridicata al produselor textile  

4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei  

4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si 
televizoarelor  

4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere  

4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie  

4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice  

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat  

4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor 

4649  Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc 

4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui 

4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii 

4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor  

4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte  

4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii  

4664 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat  
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4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou  

4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou 

4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente 

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor 
sanitare  

4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de 
incalzire 

4675 Comert cu ridicata al produselor chimice  

4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare 

4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 

4690 Comert cu ridicata nespecializat 

4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 
alimentare,  bauturi si tutun 
CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI 

4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 
nealimentare 

4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate  

4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate 

4723  Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate  

4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine 
specializate  

4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate CU EXCEPTIA BAUTURILOR 
ALCOOLICE 

4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 

4730 Comerţ cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate 

4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine 
specializate  

4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate  

4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate  

4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate  

4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, 
in  magazine specializate  

4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, 
in  magazine specializate 

4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate 

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in 
magazine specializate  

4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate   

4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate  
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4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, 

in  magazine specializate  

4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate 

4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi    jucăriilor, în magazine specializate 

4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate  

4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate 

4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate  

4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate 

4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate 

4776  Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor 
de  companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate  

4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate  

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate – CU EXCEPTIA 
COMBUSTIBILILOR, ARMELOR SI MUNITIEI 

4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine  

4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat 
prin  standuri, chioscuri si piete CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI, 
ARMELOR SI MUNITIEI, COMBUSTIBILILOR 

4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, 
chioscuri si  piete  

4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse  

4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet CU EXCEPTIA 
BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI, ARMELOR SI MUNITIEI 

4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor CU 
EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI, ARMELOR SI MUNITIEI, 
COMBUSTIBILILOR 

4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata 

4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori 

4932 Transporturi cu taxiuri  

4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. 

5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri 

5030 Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare 

5110 Transporturi aeriene de pasageri 

5122 Transporturi spatiale 

5210 Depozitari  

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 

5222 Activitati de servicii anexe pentru transportului pe apa 

5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene 

5224 Manipulari  
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5229 Alte activitati anexe transporturilor 

5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal 

5320 Alte activitati postale si de curier 

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 

5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 

5590 Alte servicii de cazare 

5610 Restaurante 

5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente  

5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a 

5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor  CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI 
TUTUNULUI 

5811 Activitati de editare a cartilor   

5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare  

5813 Activitati de editare a ziarelor  

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor  

5819 Alte activitati de editare 

5821   Activităţi de editare a jocurilor de  calculator 

5829   Activităţi de editare a altor produse software  

5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune  

5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune  

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune   

5914 Proiectia de filme cinematografice 

5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala  

6010   Activităţi de difuzare a programelor de radio 

6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 

6110  Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu  

6120  Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)  

6130  Activităţi de telecomunicaţii prin satelit  

6190  Alte activităţi de telecomunicaţii  

6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)  

6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 

6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul  

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei  

6311  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe  

6312 Activităţi ale portalurilor web  

6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri  

6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a 
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6511 Activitati de asigurari de viata 

6512 Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata) 

6520 Activitati de reasigurare 

6621 Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor 

6622 Activitati ale agentiilor si brokerilor de asigurari 

6629 Alte activitati auxiliare activitatilor de asigurari si fonduri de pensii 

6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii FĂRA LEASING 

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing CU EXCEPȚIE LEASING 

6831   Agentii imobiliare 

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 

6910 Activitati juridice 

6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal  

7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 

7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării  

7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management  

7111  Activităţi de arhitectură 

7112  Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea  

7120  Activităţi de testări şi analize tehnice  

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 

7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 

7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 

7311 Activităţi ale agenţiilor de  publicitate 

7312 Servicii de reprezentare media 

7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 

7410 Activităţi de design specializat  

7420 Activităţi fotografice  

7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)  

7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.  
Cu excepţia:  

- activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi , adică aranjamente pentru cumpărarea 
şi vânzarea de întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv a experienţei profesionale, dar 
neincluzând activităţile de brokeraj pentru bunuri imobiliare; 

- activităţi de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea 
de brevete); 

- activităţi de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare şi asigurări(pentru 
antichităţi, bijuterii etc.); 

- auditarea facturilor şi a rapoartelor privind mărfurile.  

7500  Activităţi veterinare  

7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare FARA LEASING 
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7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele FARA LEASING 

7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv FARA LEASING 

7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri) 

7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a FARA LEASING 

7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole FARA LEASING 

7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii FARA LEASING 

7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 
FARA LEASING 

7734 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport pe apa FARA LEASING 

7735 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport aerian FARA LEASING 

7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile FARA 
LEASING 

7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 

7820  Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului  

7830  Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 

7911 Activităţi ale agenţiilor turistice 

7912 Activităţi ale tur-operatorilor 

7990 Alte servicii de rezervare şi  asistenţă turistică 

8010 Activitati de protectie si garda 

8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare 

8030 Activitati de investigatii 

8110 Activităţi de servicii suport combinate  

8121  Activităţi generale de curăţenie a clădirilor  

8122  Activităţi specializate de curăţenie  

8129 Alte activităţi de curăţenie   

8130  Activităţi de întreţinere peisagistică 

8211 Activităţi combinate de secretariat  

8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de 
secretariat  

8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 

8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor  

8292  Activităţi de ambalare  

8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  

8510 Învăţământ preşcolar 

8520 Învăţământ primar 

8531 Învăţământ secundar general 

8532  Învăţământ secundar, tehnic sau profesional               

8541 Învăţământ superior non-universitar 
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8542 Învăţământ superior universitar 

8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 

8552 Învăţământ în domeniul cultural(limbi străine, muzică, teatru, dans,  arte plastice etc.) 

8553 Şcoli de conducere (pilotaj) 

8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. 

8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 

8610 Activităţi de asistenţă spitalicească 

8621 Activităţi de asistenţă medicală generală 

8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată 

8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 

8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 

8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală  

8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 

8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru personae  aflate în incapacitate 
de a se îngriji singure 

8790 Alte activităţi de asistenţă socială cu cazare n.c.a. 

8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în 
incapacitate de a se îngriji singure 

8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii  

8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. 

9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)  

9002 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)  

9003 Activităţi de creaţie artistică 

9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole  

9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor  

9102 Activitati ale muzeelor 

9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic 

9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale 

9311  Activităţi ale bazelor sportive  

9312  Activităţi ale cluburilor sportive 

9313 Activităţi ale centrelor de fitness  

9319   Alte activităţi sportive  

9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii   

9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 

9511  Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice  

9512  Repararea echipamentelor de comunicaţii 

9521  Repararea aparatelor electronice de uz casnic  

9522  Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 
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9523  Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele  

9524  Repararea mobilei şi a furniturilor casnice  

9525  Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor  

9529  Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.  

9601  Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 

9602  Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare  

9603  Activităţi de pompe funebre şi similare  

9604  Activităţi de întreţinere corporală 

9609 Alte activităţi de servicii n.c.a. 

9700 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic 
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Anexa 8 la Regulament 

CONTRACT DE PREMIERE 

 

Numărul de identificare al contractului:       

 

PREAMBUL: Încheiat în temeiul Contractul de finanțare POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. aferent proiectului cu titlu ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST, COD SMIS 120422, 

întocmit în conformitate cu prevederile aplicabile POCU 2014-2020, Axa prioritară 3: LOCURI DE 

MUNCĂ PENTRU TOȚI, Obiectiv specific: Compozit 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. 

 

 

CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1.  ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE, cod de identificare fiscală 28268640, înregistrată în Registrul 

Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Tulcea sub nr. 11/23.003.2011, cu sediul în localitatea 

Tulcea, strada Elena Doamna, nr.17A, județ Tulcea, cod poștal 820065, România, telefon 0240506300, 

fax 0240506301, poștă electronică contact@asvd.ro, Cont IBAN RO12BTRLRONCRT003789490A, Banca 

Transilvania, reprezentată de  domnul LIVIU SIROTENCU având funcția de Președinte, denumită în 

continuare ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE 

Şi 

Subsemnata/Subsemnatul                  ____, persoană fizică, 

cetăţean român, cu domiciliul în localitatea          _______________, str. 

________    ___ nr. __      , bl.___   __ sc.     et  ap._______,jud.  

 ___ _________, telefon___________    , identificat cu C.I. seria   

___nr.__       , eliberat de                la data de __                   , CNP   

   în calitate de candidat câștigător, denumit în continuare BENEFICIAR, 

 

au convenit următoarele: 

 

Articolul 1 – Obiectul contractului 

(1) Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea premiului din cadrul concursului START 

OCUPARE IN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE, derulat pentru grupa 1 de formare în Gruparea de 

mailto:contact@asvd.ro
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competențe Antreprenoriale, în perioada 21.01.2019 – 27.01.2019, de către ASOCIAȚIA VALORI 

DOBROGENE în calitate de LIDER PROIECT. 

(2) Beneficiarului i se acordă premiul în termenii și condițiile prezentului contract și a 

Regulamentului de concurs, pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă. 

(3) Beneficiarul se angajează ca la momentul Notificării de acceptare la plată a premiului, să-și 

înființeze la Oficiul Registrului Comerțului  propriul P.F.A., conform declarațiilor din dosarul de 

candidatură, a prevederilor cuprinse în prezentul contract și în regulamentul de concurs, luând 

în considerare comunicările ASOCIAȚIEI VALORI DOBROGENE și legislația comunitară și 

națională. 

Articolul 2 – Durata contractului 

(1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către Reprezentantul organizației 

ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE, după ce contractul a fost semnat, în prealabil de către 

candidatul câștigător, membru al grupului țintă în calitate de Beneficiar și încetează la data de 

31.12.2019, cu condiția  monitorizării executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe 

care contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina părților contractante, în legătură 

cu sau decurgând din acordarea premiului prevăzut la Articolul 1. 

(2) Prezentul contract încetează de plin drept dacă OIR POSDRU SE nu validează plata premiului 

inclus în cererea de plată sau dacă AMPOCU nu face plata premiului până la data de 31 

decembrie 2019. 

(3) Perioada de monitorizare a contractului va fi de șase luni de la Notificarea de acceptare la plată 

a premiului transmisă de ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE Beneficiarului. Notificarea de 

acceptare la plată se va transmite după primirea deciziei de plată din partea OIR POSDRU SE în 

calitate de autoritate ce evaluează cheltuielile, deci inclusiv premiile concursului, incluse în 

cererile de plată aferente proiectului ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST. 

Articolul 3 – Finanțarea premiului 

(1) Valoarea totală a premiului ce va fi acordată unui Beneficiar este de 12.000,00 lei. 

(2) ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE, în calitate de Lider proiect ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST, 

acordă premiul de 12.000,00 lei în conformitate cu prevederile Codului fiscal cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv: 

a. 1.140,00 lei impozit – se virează către Bugetul de stat {= (12.000 – 600) x 10%} 

b. 10.860,00 lei premiu net – se virează în contul Beneficiarului { = 12.000 – 1.140} 

În situația în care până la plata efectivă apar modificări ale Codului fiscal, acestea se vor aplica 

de plin drept in calcularea impozitului datorat către bugetul de stat fără alte notificări 

prealabile. 
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(3) Acordarea premiului este condiționată de validarea la plată a premiului de către OIR POSDRU 

SE în calitate de organism intermediar de monitorizare a proiectului ALEGE SĂ DEVII UN 

PROFESIONIST și evaluator al cererilor de plată depuse în cadrul proiectului ALEGE SĂ DEVII UN 

PROFESIONIST și de plata premiului de către AMPOCU în calitate de autoritate de management 

ce realizează plățile. 

(4)  Finanțarea se va plăti în lei în contul bancar al Beneficiarului așa cum este acesta detaliat prin 

Extrasul de cont depus la momentul semnării prezentului contract. 

Articolul 4 – Obligațiile părților 

A. Obligațiile Beneficiarului  

(1) Beneficiarul are obligația, în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației 

naționale și comunitare, cu instrucțiunile și comunicările transmise de ASOCIAȚIA VALORI 

DOBROGENE să înființeze o structură economică de tip Persoană Fizică Autorizată, în termen 

de maxim 3 zile de la primirea Notificării de acceptare la plată a premiului transmisă de 

ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE și îndeplinirea obligațiilor de furnizare a  următoarelor 

documente: Copie Certificat de înregistrare ONRC – structură economică înființată. 

(2) În cazul nerespectării obligației de înființare a propriului P.F.A. și justificarea acestui fapt prin 

prezentarea unei copii după Certificatul de înregistrare, Beneficiarul își asumă toate 

consecințele, efectele și daunele ce rezultă din încălcarea acestei obligații, inclusiv riscul de 

pierdere a acordării premiului pentru toți participanții selectați. 

(3) Beneficiarul are obligația, în concordanță cu prevederile acestui  contract, ale legislației 

naționale și comunitare, cu instrucțiunile și comunicările transmise de ASOCIAȚIA VALORI 

DOBROGENE Lider proiect să utilizeze premiul pentru a-și dezvolta propria structură economică 

înființată de tip PFA. 

(4) Beneficiarul are obligația de a solicita în scris punctul de vedere oficial al ASOCIAȚIEI VALORI 

DOBROGENE Lider proiect, cu privire la orice aspect survenit în legătură cu derularea 

contractului, menit să afecteze buna implementare a acestuia, precum și în orice situație în care 

apar neclarități cu privire la clauzele prezentului contract. 

(5) În vederea efectuării de verificări cu privire la modul de îndeplinire a obligațiilor asumate 

Beneficiarul se angajează să furnizeze, la cerere și  în termen, documentele și/sau informațiile 

solicitate. 

(6) Beneficiarul declară pe propria răspundere că dosarul de candidatură depus nu a mai fost 

premiat/finanțat din alte surse primite de la bugetul de stat sau din alte bugete ale Comunității.  

(7) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe 

parcursul derulării activității, ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE Lider proiect fiind degrevată de 

orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților, din culpa Beneficiarului. 
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(8) Beneficiarul declară pe propria răspundere și garantează că situația sa de membru al grupului 

țintă, existentă la momentul înscrierii în proiect și susținută cu documente suport depuse 

pentru a dovedi îndeplinirea condițiilor de eligibilitate impuse prin proiectul ALEGE SĂ DEVII UN 

PROFESIONIST, nu s-a schimbat și este aceeași și la data semnării prezentului contract. 

B. Obligațiile ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE Lider proiect 

(1) ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE Lider proiect are obligația de a informa Beneficiarul, în timp 

util, cu privire la rezultatul procesului de evaluare și a deciziei luată de OIR POSDRU SE și 

AMPOCU în legătură cu acordarea premiului. 

(2) ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE Lider proiect are obligația de a informa Beneficiarul cu privire 

la raportul de evaluare și decizia OIR POSDRU SE și AMPOCU aferentă cererii de plată în care 

este inclus premiul ce face obiectul prezentului contract. 

(3) ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE Lider proiect are obligația de a sprijini Beneficiarul prin 

furnizarea informațiilor sau clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru 

îndeplinirea obiectului contractului. 

(4) ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE Lider proiect are obligația de a răspunde la o solicitare în 

termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazuri justificate de către 

Beneficiar, ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE va răspunde solicitării Beneficiarului în termen de 

5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. 

Articolul 5 – Nereguli 

(1) Prin neregulă se înțelege orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu 

dispozițiile Regulamentului de concurs, a prevederilor prezentului contract cu anexele sale,  a 

dispozițiilor legale naționale și/sau comunitare. 

(2) Constatarea neregulilor și recuperarea sumei plătite necuvenit se realizează conform 

prevederilor legale în vigoare. 

(3) În cazul primirii premiului și neîndeplinirii obligațiilor contractuale de înființare a propriului PFA 

și de asigurare a sustenabilității acestuia pentru minim 6 luni, Beneficiarul are obligația de a 

restitui suma respectivă în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii comunicării de 

restituire de către ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE în conformitate cu dispozițiile legale. 

Începând cu ziua a șasea se vor calcula majorări de întârziere în procent de 1%/zi. 

Articolul 6 – Modificări și completări la contract 

(1) Orice modificare se va face cu acordul ambelor părți prin aprobarea unei notificări sau prin 

încheierea unui act adițional, cu excepția modificărilor determinate de schimbări în legislația 

națională și/sau europeană, care vor intra în vigoare la data menționată în actul normativ 

respectiv, fără a fi necesar acordul Beneficiarului. 

Articolul 7 – Forța majoră 
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(1) Prin forță majoră se înțelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil și imposibil de 

înlăturat, independent de voința părților, intervenit după semnarea contractului, care 

împiedică executarea în tot sau în parte a contractului și care exonerează de răspundere partea 

care o invocă 

(2) Cauze de forțe majoră sunt evenimente precum: calamități naturale (cutremure, inundații, 

alunecări de teren), război, revoluție, embargo. 

(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

(4) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod 

complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care ii stau la dispoziție în vederea limitării 

consecințelor. 

(5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

Articolul 8 – Încetarea și suspendarea contractului 

(1) În situația în care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu respectă clauzele 

contractuale, contractul se consideră reziliat de plin drept fără îndeplinirea altor formalități și 

fără intervenția instanței, cu excepția unei simple notificări de informare a Beneficiarului asupra 

rezilierii contractului. 

(2) În situația rezilierii Beneficiarul va fi obligat la restituirea în întregime a sumei primite în cadrul 

contractului, din asistență financiară nerambursabilă, la plata de majorări de întârziere și/sau 

la plata de daune interese. 

(3) În situația în care OIR POSDRU Regiunea Sud-Est şi AM POCU nu validează sau nu plătesc sumele 

aferente  premiilor până la data de 31 decembrie 2019, din lipsa fondurilor sau a altor motive 

independente de voinţa ASOCIAȚIEI VALORI DOBROGENE contractul se consideră încetat de 

plin drept fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanței, cu excepția unei simple 

notificări de informare a Beneficiarului asupra încetării contractului. 

Articolul 9 – Legea aplicabilă 

(1) Prevederile prezentului contract vor fi interpretate, înțelese și aplicate în conformitate cu 

legislația comunitară și/sau națională în vigoare. 

(2) Contractul este guvernat de legea română. 

Articolul 10 – Dispoziții finale 

(1) În eventualitatea unui litigiu între ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE și Beneficiar, survenit în 

executarea sau în legătură cu executarea, interpretarea și în orice mod aplicarea acestui 

contract, se vor depune toate diligențele pentru soluționarea acestuia pe cale amiabilă. 
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În situația în care nu se poate ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă în termen de 15 zile de la data 

solicitării uneia dintre părțile contractante, litigiul se supune spre soluționare instanțelor 

judecătorești competente din România. 

(2) Prezentul contract constituie titlu executoriu. 

(3) Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale în limba română, un exemplar 

pentru ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE și un exemplar pentru Beneficiar. 

 

   

Lider proiect  Beneficiar, membru grup țintă 

ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE   

Prin Reprezentant legal   

LIVIU SIROTENCU   

 

 

 

 

 


