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INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE 

ÎNSCRIERE ÎN CONCURS 
 

Înscrierea planurilor de afaceri în concurs se va face prin intermediul adresei: 

https://incubatordeafacerivirtual.ro/concurs-idei-de-afaceri/ (https://incubatordeafacerivirtual.ro/ 

meniul „Concurs planuri afaceri”) 

Concurentul va descărca următoarele documente: 

- Metodologia de desfășurare a selecției 

- Formular standard plan de afaceri 

- Șablon buget 

- Șablon Fluxul de numerar 

- Grila conformitate administrativă 

- Grila evaluare și selecție 

- Declarație pe proprie răspundere 

Concurentul va studia metodologia și grilele pentru a completa restul  documentelor. 

Concurentul va completa documentele descărcate de pe site. (planul de afaceri, bugetul, fluxul de 

numerar, declarația pe proprie răspundere). 

După completare va lista, semna și scana documentele. 

Se vor scana și următoarele documente: cazier judiciar valabil, document de atestare a cunoștințelor 

antreprenoriale (adeverință sau diplomă). 

Se vor semna și scana ofertele reprezentând fundamentarea bugetului pentru investițiile care vor fi 

realizate în implementarea afacerii. 

Se vor arhiva în fișiere separate următoarele documente: 

• Planul de afaceri – scanat 

• Bugetul – scanat 

• Bugetul – format excel 

• Fluxul de numerar – scanat 

• Fluxul de numerar – format excel 

• Oferte justificative buget pentru investiții – scanat 

• Cazier judiciar – scanat 

• Declarație pe proprie răspundere – scanat 

• Document de atestare a cunoștințelor antreprenoriale - scanat 

https://incubatordeafacerivirtual.ro/concurs-idei-de-afaceri/
https://incubatordeafacerivirtual.ro/
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Toate arhivele de mai sus se vor arhiva împreună într-un singur fișier și se vor urca pe un site de „file 

sharing”, de genul „wetransfer”, „sendgb.com”, google drive, one drive, dropbox, etc. 

Concurentul va completa câmpurile din formularul de înscriere. 

Concurentul va completa link-ul de download al atașamentelor în formularul de înscriere în concurs. 

Prin intermediul butonului „trimite formularul” datele introduse se vor transmite organizatorului 

concursului, iar concurentul va fi înscris în concurs. 

Concurentul va primi pe adresa de mail introdusă în formular o copie a datelor introduse. 

Concurentul este răspunzător pentru corectitudinea datelor introduse în formular. 


