Anexa nr. 1
RAPORT LUNAR DE SUSTENABILITATE NR. ....
aferent perioadei de sustenabilitate
(se va numerota cronologic)
Perioada raportată:
ex: 18 august – 31 august 2020
01 septembrie – 30 septembrie 2020
etc

Denumire firmă
CUI/Cod fiscal
Adresă sediu social
Adresă punct de lucru (dacă e
cazul)
Persoană de contact
Cod CAEN principal autorizat la
sediul social / punctul de lucru

1. Evidența locurilor de muncă create conform planului de afaceri

Locuri de muncă
asumate prin planul de
afaceri
Număr
Nr
Din care
total
crt.
persoane
locuri
din
de
categoria
muncă
defavorizate
asumate
1
2
3

Locuri de muncă create
Nume prenume
angajat
(se va specifica în
paranteză
persoana din
categoria
defavorizată)
Ex. Popescu Ioan
(pers
defavorizată)

Funcția

Norma de
lucru
conform
contractului
de muncă și
gila de
salarizare
Ex. 4 ore/zi,
200 lei/ora
brut

4
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Status Contract
de muncă
(Activ/
Suspendat /
Încetat)
Ex. încetat la
data ...

Dacă ați creat și alte locuri de muncă vă rugăm specificați:
- Denumire poziție
- Norma de lucru
- Rata orară
- Grila de salarizare

2. Tabel mijloace fixe și obiecte de inventar achiziționate cu ajutor de minimis
Nr.

Denumire mijloc fix achiziționat

Crt.

Nr. inventar

Valoare mijloc fix
achiziționat (lei)

1
2
3

3. Descrieți măsurile luate pentru funcționarea și dezvoltarea firmei în perioada raportată
(Ex: ce achiziții noi ați realizat pentru dezvoltarea firmei, ce măsuri ați luat pentru a face față
concurenței în situația economică actuală, ce noi produse, investiții sau noi servicii ați
implementat/dezvoltat, ce acțiuni de promovare ați derulat, măsuri de atragere de fonduri, etc
-

4. Prezentați veniturile și cheltuielile realizate în luna raportată

Nr.
Crt.

1
2

Categorie

Valoare (lei)

Venituri obținute în perioada de
raportare
Cheltuieli efectuate în perioada de
raportare
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Observații

Atașat prezentului raport transmit următoarele documente aferente lunii raportate:
1. Balanța contabilă lunară - Documentele vor fi asumate de reprezentantii beneficiarului.
2. Registru salariați și Raport per salariat - Documentele vor fi asumate de reprezentantii
beneficiarului.
3. Fișa mijloacelor fixe / obiectelor de inventar - Documentele vor fi asumate de reprezentantii
beneficiarului.
Declar că îmi asum consecințele aferente netransmiterii tuturor acestor documente în termenul
indicat, cf. Contractului de Subvenție Art.11, alin. (2): ”în cazul nerespectării condițiilor de acordare
a ajutorului de minimis, precum: încetarea activității Beneficiarului, înstrăinarea/nemenținerea în
stare de funcționare a bunurilor achiziționate, reducerea numărului sau a duratei de menținere a
locurilor de muncă obligatorii sau reducerea nivelului salarial al acestora în raport cu Planul de Afaceri
etc. ”

Întocmit,
Nume și prenume Reprezentant legal Beneficiar
Semnătura

Data:
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