
   
 

 
Operator de date cu caracter personal  Nr. 18904 

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN  

PROGRAMUL  OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 

Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi 

Obiectiv tematic 8.Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității 

lucrătorilor 

Prioritate de investiții 8.iii. Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor 

microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare 

Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană 

Titlu proiect START UP pentru Regiunea Sud-Est 

Nr. contract finanțare POCU/82/3/7/105554 

 
PROCES VERBAL DE ANALIZĂ A DOSARULUI  

Nr. ........./ ....................... 

 Comisia de evaluare a dosarelor privind acordarea subvenției, numită prin Decizia nr. …../ 

……………………, constată și consemnează că dosarul de solicitare a subvenției (tranșa …) 

întocmit de dl/dna………………………….. în calitate de reprezentant legal al S.C. 

……………………….S.R.L., întreprindere beneficiară a ajutorului de minimis în cadrul 

proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est“, cod MySMIS 105554, conține toate 

documentele conform Procedurii de acordare a subvenției, iar întreprinderea mai sus 

menționată întrunește condițiile pentru a beneficia de tranșa 1 a subvenției după cum 

urmează: 

Denumire document Completat (se bifează cu “X” 
dacă documentul există la dosar 
și are toate semnăturile aferente 

Contract de subvenție  

Clauza standard privind protecția datelor personale  

Extras de cont/Formularul de identificare financiară aferent 
contului deschis pentru subvenție 

 

Cerere privind acordarea tranșei .... de subvenție  

Certificat de inregistrare emis de ONRC  

Actul constitutiv al firmei  

Certificat constatator emis de ONRC  

Certificat de informare - eliberat de ONRC din care sa rezulte ca 
aplicantul nu are calitatea de asociat majoritar in alte intreprinderi 

 

Carte de identitate reprezentant legal  

 

Dl/Dna ………………………………. În calitate de reprezentant legal al S.C. …………………… S.R.L. a 
depus la dosarul de acordare a subvenției toate documentele solicitate conform procedurii 
de acordare a subvenției. 
 
Prezentul proces-verbal, conține 1 (o) filă și a fost încheiat azi,  ……………….. . 

Nr. Crt. Nume Prenume Semnătură 

1. Mircea Adina Cristina 
 

 

2. Iurchian Ana Maria 
 

 

3. Botezatu Florentina Adelina 
 

 

4. Milea Ina Maria 
 

 

 


