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Anexa 3. Instrucțiuni de depunere a planurilor de afaceri 

 

Participarea la concursul de planuri de afaceri este deschisă numai pentru acei membrii ai 

grupul țintă care respectă toate criteriile de eligibilitate a solicitanților din prezentul Ghid. 
Accesul altor persoane nu va fi permis. 

Vă reamintim faptul că un Solicitant poate depune un singur plan de afaceri pe toată durata 
de desfășurare a concursului. 

Solicitanţii eligibili pot participa la concursul de planuri de afaceri prin completarea și 
depunerea următoarelor documente care formeaza Aplicația: 

Anexa 1 – Cerere de finanțare  

Anexa 2 – Plan de afaceri  

 

Solicitantii eligibili care au absolvit cursul de Competente antreprenoriale in cadrul unui alt 
proiect, vor depune, in plus fata de documentele mentionate mai sus, o copie dupa 
Certificatul de absolvire a cursului. 

 

Aplicația va fi depusă în 1 exemplar original, în format pe hârtie, pana la data limita 
mentionata in Calendarul estimativ de la cap.2 din Ghidul solicitantului,  in una din 
urmatoarele modalitati: 

 depunere directa, la sediul IPA SA, Calea Floreasca nr. 169, corp P1, et.4, cam.1, 
sector 1,  Bucuresti  (Registratura), sau 

 transmitere prin curier rapid la adresa IPA SA, Calea Floreasca nr. 169, corp P1, et.4, 
cam.1, sector 1,  Bucuresti 

 

Nota. In cazul transmiterii aplicatiei prin curier rapid, data expedierii trebuie sa fie cel 
mai tarziu data limita mentionata in Calendarul estimativ de la cap.2. din Ghidul 
solicitantului. 

 

Dosarul va  fi legat astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.  

Documentele se vor introduce intr-un plic sigilat. Pe plic, pe langa adresa destinatarului si 
adresa expeditorului, se va trece urmatoarea mentiune: “Pentru Concursul de planuri de 
afaceri – proiect ID 150838”. 

In ambele variante de depunere a aplicației, fiecare aplicatie va fi inregistrata în ordinea 
primirii.  

 


