ANEXA 1

OPISUL DOCUMENTELOR NECESARE ÎNSCRIERII ÎN CADRUL
CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI
START UP 4 DIASPORA
107522
!Atenție, candidații care au depus documentele de mai jos într-o fază anterioară, respectiv la înscrierea în
cadrul cursului online de formare antreprenorială, nu vor mai trimite documentele de la capitolele I, II, III
și IV cu excepția celor menționate la capitolul V din prezentul opis
#

1
2
3
4
5

Denumire document

Tip
document
I. Documente care dovedesc cetățenia și domiciliul în România*
certificatul de naștere și cartea de identitate sunt documente obligatorii.
(Celelalte documente menționate se transmit în funcție de cazul fiecărei persoane candidate)
Certificat de naștere*
obligatoriu
Certificat de căsătorie (numai pentru persoanele de sex feminin,
După caz
căsătorite) *
Sentință de divorț (numai pentru persoanele de sex feminine, al căror După caz
nume de familie este diferit de cel de pe certificatul de naștere) *
Carte de identitate emisă de statul roman – în termen de valabilitate* obligatoriu
Pașaport*
După caz

* Documentele din cadrul acestei secțiuni vor fi depuse doar de către persoanele care nu s-au înscris în etapa de
formare antreprenorială

II. Documente care dovedesc rezidența înafara României *
(Aceasta poate fi dovedită prin unul sau mai multe dintre documentele menționate mai jos, conform
cazului particular al fiecărei persoane)
Carte de rezidență sau Carte de identitate emise de statul în care își are rezidența
6
candidatul*
sau
7
Contract de chirie*
sau
Factură de telefon sau utilități emisă pe numele candidatului, în cea mai apropiată
8
lună cu cea înscrierii în cadrul proiectului*
sau
9
Extras de cont pe numele candidatului, la una dintre băncile din țara de rezidență*
sau
10
Carnet de șofer – emis de statul în care își are candidatul rezidența*
sau
11

Altele (vor fi menționate) *

* Documentele din cadrul acestei secțiuni vor fi depuse doar de către persoanele care nu s-au înscris în etapa
de formare antreprenorială
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III. Documente care dovedesc experiența**
(Vor fi transmise documente justificative aferente uneia sau mai multor situații enumerate mai jos, în
funcție de cazul particular al fiecărui candidat)
11
experiență antreprenorială dovedită prin înființarea unei societăți comerciale în
străinătate și documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care
doriți să inițiați o afacere
sau
12
dovada capacității tehnice și profesionale dovedită printr-un contract de munca
sau de colaborare ori alt document similar, in domeniul in care doriți să inițiați
afacerea.
copie
sau
13
demonstrarea cunoștințelor de specialitate dovedită prin documente
recunoscute de statul roman, care sa ateste absolvirea de studii de specialitate in
cadrul unor instituții de învățământ superior din străinătate, ori prin alte
documente ce certifica absolvirea unor cursuri de scurta durata in domeniul in
care in care doriți să inițiați afacerea.
copie
14
CV-ul în format Europass în limba română
opțional
* Documentele din cadrul acestei secțiuni vor fi depuse doar de către persoanele care nu s-au înscris în etapa
de formare antreprenorială

IV. Documente standard aferente programului Diaspora Start Up**
A1.1
A1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5
A.1.6
A.1.7

Anexa 8- Formular de înregistrare a grupului țintă - se va completa și semna. (Se
trimite în original sau copie scanata)
Declarație de încadrare în grupul țintă - se va completa și semna. (Se trimite în
original sau copie scanata)
Declarație de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- se va completa și semna. (Se trimite în original sau copie scanata)
Declarație de intenție și angajament - se va completa și semna. (Se trimite în
original sau copie scanata)
Declarație de evitare a dublei finanțări – se va complete și semna. (Se trimite în
original sau copie scanata)
Declarație de evitare a Conflictului de Interese - se va complete și semna. (Se
trimite în original sau copie scanata)
Scrisoare de intenție – se va completa și semna. (Se trimite în original sau copie
scanata)

** Documentele din această secțiune vor fi depuse doar de către persoanele care nu s-au înscris în etapa de
formare antreprenorială sau de către persoanele care nu le-au depus într-o etapă anterioară concursului.
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V. DOCUMENTE AFERENTE CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI
(documentele de mai jos sunt obligatorii pentru toți candidații care se înscriu în cadrul concursului de
planuri de afaceri)
23
Anexa 3.1 formular de înscriere în cadrul concursului de planuri de afaceri
(Formularul este obligatoriu și va fi completat de către toate persoanele care se
vor înscrie în concurs)
24
Anexa 3.2 Declarație pe propria răspundere (Formularul este obligatoriu și va fi
completat de către toate persoanele care se vor înscrie în concurs)
25
Business Model Canvas – toți candidații care se înscriu în cadrul concursului de
planuri de afaceri au obligativitatea respectării formatului dat în Anexa 4 la
Metodologia Concursului de Planuri de Afaceri. BCM-urile depuse în alt tip de
format, decât cel furnizat în cadrul prezentului concurs vor fi eliminate.
26
Planul de Afaceri – toți candidații care se înscriu în cadrul concursului de planuri
de afaceri au obligativitatea respectării formatului dat în Anexa 5 la Metodologia
Concursului de Planuri de Afaceri. Planurile de afaceri depuse în alt tip de format,
decât cel furnizat în cadrul prezentului concurs vor fi eliminate.
27
Planul Financiar – toți candidații care se înscriu în cadrul concursului de planuri
de afaceri au obligativitatea respectării formatului dat în Anexa 6 la Metodologia
Concursului de Planuri de Afaceri. Planurile financiare depuse în alt tip de format,
decât cel furnizat în cadrul prezentului concurs vor fi eliminate.

Secțiunea 2
DOCUMENTELE NECESAR A FI DEPUSE ÎN ORIGINAL
În conformitate cu documentele de identitate depuse la înscrierea online, vor fi realizate copii
xerox după:
I. Documentele care dovedesc cetățenia și domiciliul în România
II. Documentele care dovedesc rezidența înafara României
III. Documente care dovedesc experiența
Astfel:
După fiecare document din cele menționate mai sus se vor realiza copii xerox, distincte;
Documentele de proveniență străină vor fi fotocopiate atât în format original, cât și traduse;
Fiecare fotocopie realizată va fi semnată de candidat în josul fiecărei pagini, cu mențiunea
”conform cu originalul”.
IV. Documente standard aferente programului Diaspora Start Up Diaspora vor fi trimise în
original așa cum au fost transmise în varianta electronică.

Adresa de livrare: ASOCIAȚIA CENTRUL DE DEZVOLTARE „SMART”, Strada
Blanduziei, nr. 1, sector 2, 020963 București, România.

