
 

 

       

 

         

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor  

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor 

microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare  

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană  

Titlul proiectului ”A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie” 

Contract: POCU/89/3/7/107667 

 

 

 

 

CERERE DE INSCRIERE GRUP TINTA ÎN CADRUL PROIECTULUI 

,,A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie– 107667 

 

 

Subsemnata/ul .........................……............…………………………, CNP………………………………… 

posesor al BI/ CI, cu seria……..nr……………….. domiciliat in localitatea 

……………..........…………….........................................................................................................., 

prin prezenta rog să îmi  aprobaţi înscrierea în calitate de beneficiar a serviciilor din cadrul proiectul 

„A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie”, finanțatprin 

Programul Operational Capital Uman, contract POCU/89/3/7/107667. 

 

 

 

Data ………………     Semnatura beneficiar ………………. 

  



 

 

       

 

         

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor  

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor 

microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare  

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană  

Titlul proiectului ”A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie” 

Contract: POCU/89/3/7/107667 

 

 

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND ACORDUL UTILIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ÎN CADRUL PROIECTULUI 

,,A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie– 107667 

 

 

Subsemnata/ul .........................……............…………………………......, CNP ………………………………....… 

posesor al BI/ CI, cu seria ……. nr ……………….. domiciliat in localitatea 

……………..........……………............................................................................................................................

declar că sunt de acord cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor mele personale în cadrul 

proiectului „ A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie”, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 677/2001. 

 

Dau prezenta declaratie cunoscând prevederile art. 292 din Codul Civil privind falsul în declaraţii. 

 

 

Data        Semnătura beneficiar …………….... 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de catre AGPV – Asociatia Generala a Profesionistilor in Vanzari, potrivit notificarii 
nr. 0018875 in conformitate cu Legea nr. 667/2001, in scopul indeplinirii atributiilor legale si contractuale 

  



 

 

       

 

         

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor  

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor 

microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare  

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană  

Titlul proiectului ”A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie” 

Contract: POCU/89/3/7/107667 

 

 

Declaratie de evitarea dublei finantari  

ÎN CADRUL PROIECTULUI 

,,A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj,Atitudine, Siguranta, Ambitie”– 107667 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata.……………............……………………………………............., născut/născută la data 

de .........………………, cu domiciliul  în localitatea …………………….……….............................., 

str.…………............................................................….. nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul 

……………........................…, posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... seria..….. nr. .………..., 

codul numeric personal ...……………………….…………………, declar pe proprie răspundere, având 

cunoştinţă de sancţiunile prevăzute de art.292 Cod penal, că fac parte din grupul ţintă descris în cadrul 

proiectului ,,A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie”,  iar in urmatori 3 ani 

voi participa la toate activitatiile  din cadrul proiectului si nu voi abandona activitatile decat in caz de 

forta majora, si nu voi participa la nici un alt proiect finantat prin POCU, Apelul pentru proiecte 3.7: 

Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. 

 

 

 Data…………………..             Semnătura beneficiar ………………… 

 

 

Completată şi semnată în faţa noastră, 
  
Nume si prenume:  
 
Semnătura …………............... 



 

 

       

 

         

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor  

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi 

și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare  

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană  

Titlul proiectului ”A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie” 

Contract: POCU/89/3/7/107667 

DECLARATIE APARTENENTA GRUP TINTA ÎN CADRUL PROIECTULUI 

,,A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj,Atitudine, Siguranta, Ambitie– 107667 

Subsemnata/ul …………………………..…………………..……............................................................., având 

CNP……………………………………….... şi CI/BI cu seria ……….. nr ..…………….. domiciliat/ă în 

……..………………..……………………………..........................................................................................…. declar 

pe propria răspundere că ma aflu in una din situatiile: 

Șomer         

Persoana inactiva,     

Persoana care are un loc de muncă    

si îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

a. intenționeaz să înființez o afacere nonagricolă în mediul urban;  

b. am reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile CENTRU,N-E,N-V,S-E;  

c. am vârsta de minimum 18 ani;  

d. posed cetatenia romana;  

e. fac dovada domiciliului sau rezidenței in strainatate în ultimele 12 luni până la momentul încrierii în grupul 

țintă;  

f. demonstrez experiența antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în 

străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze 

o afacere prin intermediul programului, sau demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un 

contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care doresc să inițiez afacerea 

vizată în cadrul proiectului, sau demonstreaz cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul 

român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățamânt superior din 

străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care 

dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.  

  

Data…………………..             Semnătura beneficiar ………………… 

Completată şi semnată în faţa noastră, 

Nume si prenume:     Semnătura …………...................... 


