POCU 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlu proiect: Șansa ta pentru o afacere de succes!
Contract POCU/82/3/7/106121

A1
Cerere înscriere
la: Concursul de Planuri de Afaceri
Prin prezenta, subsemnatul/a …………..…….......…………, CNP …………….....……,
domiciliat/ă în …………………………………...… , str. ……………………….……..…
nr. ……, bl. …, sc. …, ap. ……, tel. ……………… e-mail …………………………, vă
rog să-mi aprobaţi cererea de înscriere şi de participare la Concursul de Planuri de
Afaceri organizat în cadrul proiectului „Șansa ta pentru o afacere de succes!” Cod
SMIS: 106121, proiect finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul Specific
3.7 - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona
urbană – ROMÂNIA START UP PLUS, implementat de către ASOCIATIA
PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC în
parteneriat cu ASOCIAȚIA CASA TRANSILVANIA.
vă înaintez Planul de Afaceri elaborat de către subsemnatul, spre a fi evaluat în
cadrul Concursului de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului mai sus
menționat.
Titlu Plan de Afaceri: ..........................................................
De asemenea, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe proprie răspundere că:
 nu sunt acționar majoritar într-o întreprindere.
 voi menține locurile de muncă (minim 2) ce le voi crea în firma pe care o voi
înființa cu sprijinul programului timp de minim 18 luni de la primirea primei tranșe
de finanțare.
 din punct de vedere al statutului pe piața muncii mă încadrez în continuare în
categoriile eligibile pentru a participa la acest program, respectiv: șomer sau
persoană inactivă / angajat / persoană care desfășoară o activitate
independentă.
 nu sunt angajat al liderului de proiect sau al partenerilor acestuia și nu sunt în
relaţie de soţ/soţie, afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al
liderului de proiect sau al partenerilor acestuia.
Nume Prenume
………………….

Data
…………………….
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