
    Anexa nr.10 

    (Anexa nr. 1 la proceduri) 

RAPORT TEHNIC LUNAR 

Luna..............anul.................. 

DATE DE IDENTIFICARE A FURNIZORULUI 

Furnizor (denumirea) …………………………………...                

Sediul/Adresa   ....................................................... 

Codul de identificare fiscală ……………………………………                 

Contul IBAN/Banca ........................................................ 

Cod CAEN                  .………………………………......                 

Telefon/Fax .  ........................................................ 

Judeţul                  ……………………………………    

E-mail/Pagină de internet  ........................................................ 

 

Tipul măsurii active:  

......................... 

(se completeaza dupa caz natura serviciilor prestate conform contractului încheiat, respectiv: informare şi 

consiliere privind cariera și /sau consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau 

pentru iniţierea unei afaceri) 

 

 1. Scurta descriere a serviciilor 

Nr. 

crt. 

Tipul serviciilor x    Obiectivele 

serviciilor 

Rezultate asteptate  Numarul persoane 

beneficiare 

 Consultanţa şi asistenţa pentru 
începerea unei activităţi 
independente sau pentru iniţierea 
unei afaceri :             
       
a) Serviciile de baza:  
- consultanţa   
- instruire                              
- informare         
                   
b) Serviciile specializate:          
- consultanţa individuală:                
● asistenţa tehnica în procesul 
înfiinţării unei firme                  
● elaborarea planului de afaceri   
        

   



- instruirea antreprenorială de grup:     
● management, marketing şi tehnici 
de vânzare  
● legislaţie                       
● contabilitate şi evidenta primara    
● întocmirea planurilor de afaceri   
  
c) alte tipuri de servicii*)      

 

 Informare şi consiliere profesională: 
 
a) furnizarea de informaţii privind 
piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; 
 
b) dezvoltarea abilităţii şi încrederii 
în sine a persoanelor în căutarea 
unui loc de muncă, în vederea luării 
de către acestea a deciziei privind 
propria carieră; 
 
c) instruirea în metode şi tehnici de 
căutare a unui loc de muncă; 
 
d) îndrumarea pe parcursul 
procesului de integrare 
socioprofesională la noul loc de 
muncă. 

   

 

*) Se va completa de către furnizor în funcţie de natura serviciilor contractate si serviciile oferite în cadrul 

tipului de măsura activa. 

 

 

    2. Anexe la raportul tehnic, care pot fi: 

    - programa şi orarul activităţilor desfăşurate; 

    - lista cuprinzând persoanele beneficiare ale acestor tipuri de măsuri; 

    - fişele de pontaj ale personalului implicat; 

    - orice alte materiale care pot fi relevante şi pot susţine raportul tehnic. 
     

Observaţii ....................................... 

 

................................Furnizor .(denumirea).......................................  

Numele şi prenumele 

reprezentantului legal 

.............................................. 

LS 

Data intocmirii raprotului.............................. 


