Procedura incarcare documente concurs
1.

Din browser se acceseaza site-ul: http://startupsocial.talmaciu.ro -> apoi click pe
Concurs planuri de Afaceri -> apoi click pe -> link incarcare documente concurs.

2. Se deschide intr-un tab separat o pagina web unde trebuie sa apasam pe butonul
Advance si apoi pe Proceed to nas01.talmaciu.ro

3. In fereastra de logare se completeaza username-ul si parola comunicate:

4. Pentru a accesa folderul unde se pot incarca documente trebuie sa dam dublu click
stanga pe iconita de File Station (1), apoi dublu click pe folderul Concurs (2) -> apoi dublu
click pe folderul cu numele userului(3).

5. Pentru a incarca documentele ( Se pot incarca doar fisiere ex. zip, rar, jpg, pdf etc, nu
se pot incarca foldere) Click pe Upload (1) -> apoi pe Upload and Skip(2).

6. Se aleg din PC fisierele pe care dorim sa le incarcam apoi apasam OK, daca fisierele
au fost incarcate cu succes in partea dreapta sus o sa apara un mesaj de confirmare
(acesta dispare dupa cateva secunde, in poza este marcat cu cifra 1. Mesaj de
confirmare).
Statusul operatiunii se poate verifica si apasand pe butonul din dreapta sus sub forma
unei sageti (2. Status incarcare documente) iar mai apoi (3. Status incarcare
documente) unde apar in lista fisierele incarcate si statusul lor.
Daca documentele au fost incarcate 100% atunci acestea apar in folder (4. Documentele
apar in folder)si inseamna ca au fost incarcate cu succes.

6. Daca se doreste stergerea unui document se poata da click dreapta pe document iar
apoi Delete.
7. Documentele sunt urmatoarele (le regasiti atasate sau pe site):
A. Carte de identitate valabila (NOTA: fata-verso daca aveti resedinta in reg Centru, pentru viza
de reşedintă dacă domiciliul stabil este în afara Regiunii Centru);
B. Certificat de absolvire sau adeverinta pentru unul din cursurile „Antreprenor în economia
socială” sau „Manager în economia socială”, absolvite în cadrul proiectului sau in afara acestuia
(pentru absolventii cursurilor organizate in cadrul proiectului
"Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru" daca nu aveti inca acest document il
veti depune ulterior);
C. DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE
INTERESE SI A INCOMPATIBILITATILOR - Anexa 4;
D. DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA ȘI UTILIZAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL - Anexa 11;

E. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI Anexa 12;
F. CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ŢINTĂ - Anexa 10 (pentru persoanele din afara
proiectului);
G. FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR LA
OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020 - Anexa 13 (pentru persoanele din
afara proiectului);
H. Plan de afaceri format PDF (Nota: neaparat tehnoredactate, nu se accepta completarea lor
olografa);
I.

Plan de afaceri format DOC (Nota: neaparat tehnoredactate);

J. Buget PDF (Nota: neaparat tehnoredactate, nu se accepta completarea lor olografa.
Completati TOATE sheet-urile de acolo);
K. Buget XLS (Nota: neaparat tehnoredactate, completati TOATE sheet-urile de acolo).
ATENTIE! Documentele incarcate (cu exceptia celor de la punctele I si K) trebuie sa fie de
tip .PDF, complete, lizibile si semnate (olograf sau electronic). Nerespectarea acestei conditii
duce la excluderea automata din concurs.
ATENTIE! Va rugam sa denumiti documentele dupa cum urmeaza pentru identificarea mai
usoara:
A. Carte de identitate: CI_Nume_Prenume.pdf;
B. Certificat de absolvire sau adeverinta pentru unul din cursurile „Antreprenor în economia
socială” sau „Manager întreprindere socială”: Certificat_AES_Nume_Prenume.pdf sau
Certificat_MIS_Nume_Prenume.pdf sau Adeverinta_AES_Nume_Prenume.pdf sau
Adeverinta_MIS_Nume_Prenume.pdf dupa caz;
C. DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE
INTERESE SI A INCOMPATIBILITATILOR - Anexa 4: Anexa_4_ Nume_Prenume.pdf;
D. DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA ȘI UTILIZAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL - Anexa 11: Anexa_11_ Nume_Prenume.pdf;
E. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI Anexa 12: Anexa_12_ Nume_Prenume.pdf;
F. CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ŢINTĂ - Anexa 10 (pentru persoanele din
afara proiectului): Anexa_10_ Nume_Prenume.pdf (daca este cazul);
G. FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR LA
OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020 - Anexa 13 (pentru persoanele din
afara proiectului): Anexa_13_ Nume_Prenume.pdf (daca este cazul);
H. Plan de afaceri format PDF: Plan_Afaceri_ Nume_Prenume.pdf;
I.

Plan de afaceri format DOC: Plan_Afaceri_ Nume_Prenume.doc;

J.

Buget PDF: Buget_Nume_Prenume.pdf;

K. Buget XLS: Buget_Nume_Prenume.xls.

